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Zl'ava: p. Schusler - prezident Olympia 
klubu - NSR, Ing. Lutz Primes - prezi
dent rakúskeho zväzu, p. Andrzej Ko
walik - Pol'sko , Nikolaas Gyselbrecht 
- Belgicko. 

Mimoriadnu cenu ZO Považská Bystri
ca pre mladého chovatel'a si od p. Pa
žitného prevzal Peter Majzel. 
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... Dvaja najúspešnejší p. Matuška 
a p. Škovran. 

... Hranice priatel'stva nerozdelili 
MUDr. Štrbian a O. Kolman . 

Informačný spravodaj Slovenského zväzu chovatelovPOŠTOVÝ poštových holubov 

vydávaný pre vnútornú potrebu členovHOLUB 
Vydal: Slovensky zváz chovatelov poštovych holubov 
Organizačne spracoval : Mgr. Ján Angelov ič . RNDr. Daniel Dudzlk 

S l"" a Ú tJ"J Váženi chovatelia. odl:eratelia informačného spravodaja, nechce sa 
tJ n mi verit a možno si to neuvedomujete ani vy, ale dnešným výtlačkom 

vstupujeme do jubilejného desiateho ročn/ka. Našou snahou. rovnako ako doteraz, bude sprostredkovať 
vám informácie o holubárskom diani u nás i vo svete. Netrufame si pripravovať odborný holubársky časo
pis, ale pokusime sa každemu členovi SZ CHPH. klorý má o to Ziiujem, poskytnuť základné informácie o 
diani vo Zväze. o sutažiach a icl) výsledkocl) a predstaviť našich najuspešnejšich kolegov. Dobre si viem 
predstaviť aj ovela honosnejšie publikácie na kriedovom papieri vplnofarebnom šate, ale za iných ceno
vých relácií. Osobne ma vermi teš( že aj vdaka sponzorom sa dari udriať cenu spravodaja na rovnakej 
urovni, za akej bolo vydané prvé čislo v roku 1995. Veď väčšina našich čitaterov. ak chce chovať poštové 
11Oluby, musí poriadne .. obracal''' korunu. 

Tohoročnou sezónou ukončime aj dvojročný olympijský cyklus a najlepšie holuby nás budu repre
zentovať na olympiade FCI v Porte. Ven'm. že naši popredni chovatelia dosiahnu výsledky. ktoré urobia 
dobre meno im, ale aj všetkým členom SZ CHPH. Samozrejme, že kaŽdému ide o dobrý výsledok. ale 
najdáležitejšie je. aby každý mohol vt'tazstvo i porážku prijať so vztýčenou hlavou. Snaha dosiahnu( čo 
najlepšie výsledky by nemala viesf k tomu, aby kváli tomu doplacala väčšina chovaterov suťatného 
celkucČasto sa začina hovoriť. že robiť treba na reprezentanta, čo je potom na ukor ostatných chovate
roV, zapojených do sutate. 

V tomto roku sa musia ukončiťaj popravy na konanie VII . zjazdu SZ CHPH. Nechcem tým povedar, že 
rokovanie ma byť manifestačne, ale základne dokumenty. ktore by mali byť zjazdom schválené, musia 
byť legislatívne pripravene ešte v tomto roku . Keď sa dokumenty tvorili priamo na zjazde, neprispievalo 
to k ich kvalite a neskor to v činnosti Zväzu robilo dost starosti, a tomu by sme mali predíst. 

Máme za sebou prvu udalosť v tomto roku - celoštatnu výstavu PH. KaŽdý učastnlk si o výstave 
urobil usudok sám, ale mažeme ju zaradil' k vydareným. k čomu zais te prispeli výborné priestory, orga
nizacia, občelstvenie aj dostatok možností nakupiť si veterinárne preparéity a chovaterské potreby Sp ra
covatelia katalógu sa dopustili minimálnych nepresnosti, nerešpektovali však propozície výsta vy 
i rozhodnutie prezidia, te výsledky holubov vystavovaných nad stanovený limit pre OZ CHPH (15) sa 
sice nepočitajú do hodnotenia OZ vo svoje; kategórii, ale ako jednotlivci riadne sutatia. Ven'm, te to 
spracovatelia urobili neumyseine a nasledujúci organizátor CV sa tejto chyby vyvaruje. Chovaterom, 
ktorých sa to dotklo, sa aj touto cestou ospravedlňujem aaby sa aspoň čiastočne chyba napravila, 
uvádzame takmer kompletné výsledky z CV a do poradia sme zaradili aj holuby, ktoré neboli v katalógu. 

Už počas výstavy ma niektori chovatelia upozornili na tri skutočnosti. Ja ich takto nazývam aj napriek 
tomu, že niektori to považovali za porušenie stanov i výstavného poriadku Oaké skutočnosti šlo? Via
cerí sa dotazovali: Prečo Ing. P Chytil vystavuje holuby na CV v Nitre. ked limity plnil na Morave? Pán 
Ing Chytil je riadnym členom OZ CHPH Senica a je aj členom VZ SZ CHPH. Ešte predtým net začallietat 
s holubami sme rozhodli, že člen SZ CHPH može výstavné podmienky FCI plnit vo vlastnom OZ, v inom 
OZ CHPH alebo v inej členskej krajine FC/. Teda všade tam, kde rešpektujú súťažný poriadok FC/. Ako 
člen OZ CHPH Senica mal preto plné právo vystavovať holUby na CV v Nitre. (Poznámka : Tak je to al 
v iných overa sledovanejších športoch a nikoho ani nenapadne protestovať proti štartu Šatana za Slo
vensko, aj keď hra v Kanade) Druhý dotaz smeroval k tomu, že prečo pan J. Chlebík vystavoval holuby 
na Cv. Pán J. ChleDik mal plné prava vystavovať holuby ako každý iný. Disciplinarne konanie bolo voči 
nemu zastavené a preto mohol ako majster OZ CHPH Trnava svoje holuby vystavoval: Holuby mohol 
vystavoval' aj v iných kategóriach bez pOUŽitia výsledkov z pretekov, ktoré mu boli kvali technickým 
nedostatkom vyradené. Ako tretiu skutočnosť uvádzam dotazy na to. že chova telia z regiónu Sever po
užili viac výsledkov ako je dovolen!!. Nie je tomu tak. Chovatelia z tohto regiónu mali regionalne výsledky 
zostavené vsula de s rozhodnutim VZ vo Velkej Lomnici. Nešlo o kombinacie. ale nabarovanie učasti OZ 
alebo menších legiónov (systém vys vetlím v nasledujucom čísle) na OZ CHPH Žilina . 

Našou velmi akluiilnou ulohou je zabezpečiť účas( našich holubov na šampio/lii te DEL MUNDO 2004 
v Španielsku. Pozvánku sme už dostali a holuby sa tam musia dopraviť medzi 1. - 30. 04. 2004. SúľiJž je 
hodnotena ako ostatné sútaže FCI - diplom. trofej a su rovnakej hodnoty ako Šport A - f To znamena, že 
poprední chovatelia uŽ móžu začaťzostavovať chovné páry a ponuky na učaslzasielať na sekretariat Zväzu. 

Na zaver želam všetkým chovaterom do novej sezóny, l1a ktoru sa ut všetci tešíme, vera pohody, špor
tových uspechov, pOlOzumenia pre lepšie výsledky súperov, ale všetkým vera radosti z nášho spoločného 
kOn/da . RNDr. Daniel Dudzik 
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P.Č . Meno chovateľa Člslo holuba P. OZ CHPH Koe!. Body~< r<~-':'-('~\./~ ~-'J" --'''___ Celoštátna 
Žilina01-14-360913 DáVidík + Štefantik 54,032 80H 
Pov, Bystrica00-13-727714 J + M, Rlchtárik 54,200H 80 I
Šurany00-09-4525~, (~~-;::,r-J výstava poštových 15 Ing. A, + T. Fiala 56,400 70H 
Tvrdošín00-29-529816 Zdeno LOfaj 57,477 70Hlš ~ : . holubov - NITRA 2004 Bratislava99-01-5152 60,29417 Dušan Repčík 70H 

18 Ondrej Koprivňanský 
19 Bednár Jozst. + ml.Výsledky jednotlivých kategórií a poradí OZ 

I 

20 Milan Lutica 
21 Jjn Hlucháň 
22 Ján Hlucháň 
23 Ján Kôpka 
24 V + PBlahušlak 

Kategória 
ŠPORT A 

25 Ing Chytil P. + L.
Do súťaže sa započítava 

26 Ján Dunčko
holubovi 10 najlepších 

27 Rudolf Poništ
koeficientov, ktoré holub 

28 Ing Ján MokPj
získal za posledné dva roky 29 PhDr. Ninčjk M. + M. 

na tratiach od 100 do 400 km 30 LászJo Babik 
a ich súčet je minimálne 31 Fralltišek Petrrska 

2000 km. 32 E. Str"hár 
33 J.t S KasanBodyKoe!.P.Č . Meno chovatera DZ CHPHČíslo holuba P. 34 Dušan Kasan 


1 Štefan Šuty 
 35 Štefan Pteško 


2 Gašková + Majtán 


100K.N .MestC>+Žilina 11,51100-14-0100 H 
36 ,\IliIan Blahovský 


3 Ján Trebuňák 


10018,731Žilina99-14-12088 H 
37 Marián Šedivec 


4 Miroslav Michlík 


10032 ,818Michalovce01-27-5539 H 
100 38 Boroš + Fekiač 


5 Ján Trebuňjk 


37,800Poprad98-22-66 18 H 
39 Kocsis + Kocso 


6 Jozef Bors 


100Michalovce 38.46800-27-3039 H 
40 P. + M. Kiko 


7 Peter Cvaško 

9040.788Prešov01·28-3378 H 

41 Štefan Privara 


8 Štefan Junkovlč 


9044 ,323Pov Bystrica00- 13-2018 Ha 
42 Jozef Rucek9044,651PeZinok01-20-51 70 H 

Toporčany 1043 Jozef Duchovič st. + ml. 99-11-6905 168,7 2490Poprad 46.60000-22-11082 H9 Milan Llštiak H 
LiplMikuláš 1001-31·2460 273,96844 Ivan Muchál805 t .743Terchová00-04-0200 HO Kubala + 12cek H 
Komárno 1099-07-3302 282.38645 Št Bug\~8054,032Žilina01-14-11 109 H1 Vladimir Sudor H 
Ban Bystrica 10386,52846 Milan Sedliak 00-19-1924 ----.li8053,943Terchová99-04-0406 Ha2 MVDr. Ondrej Šimko 

P.Č, Meno chovalera Číslo holuba P. OZ CHPH Koe!. BodyKategória 

94-06-6142 
00-26-2822 
01-29-6303 
00-1 4-11856 

H 
H 
H 
H 

Trenčín 

Bardejov 
Tvrdošin 
Bytča 

64,215 
71,000 
72 ,710 
74,824 

70 
60 
60 
60 

00-14-11855 
99-05-434 7 
01-17 -2628 
99-02-5268 
00-23-0799 
99-1 7-4001 
00-12-5161 
00-24·2227 
01-21-0125 
00-12-6621 
01-09·5488 
02-30-2234 
01-09-4509 
98-03-1581 
00-14-7743 
01-12-1 701 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Bytča 

Trnava 
Martin 
Senica 
Sp Novj Ves 
Martin 
Prievidza 
Košice 
Revúca 
Prievidza 
Topcréan y 
Dolná Nrtra 
Dolná Nitra 
Ružomberok 
Sp Novj Ves 
Levice 

77,220 
79,895 
83.212 
84,001 
85 ,355 
88,870 

102,523 
106,231 
108.552 
122.519 
123.216 
123,267 
127,234 
141 ,868 
145,104 
145,474 

60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
3') 
O 

30 
30 
30 

01-19-9153 H 
01-0,-4101 H 
01-10-1770 H 
00-CZ-0243-147 H 

Novoh rad 
Nové Zámky 
Nitra 
Horné Kysuce 

150.444 
151,221 
153.334 
157,340 

20 
20 
20 
20 

01·16-4912 H Horné Kysuce 157,434 10 

01-13-5556 H Pov Bystrica ! 52, 951 70 
00·19-4559 H Novohrad 53,598 60 
99-14-0351 H Žilina 55.780 O 
98·23·0150 H Sp Nová Ves 57,878 60 
97 -06-3652 H Trenčín 58,046 60 
98-05-9285 H Trnava 58,375 60 I 

01-12-3090 H Levice 59 ,849 50 
01-17·2679 H Martin 60.750 I50 

01-11-0596 H Toporčany 65 ,618 50 
01·19-1912 H Ban. Bystrica 67,642 50 I 

00-05-5555 H Trnava 71 ,m 40 I 

01. -07-2055 H Komárno 76 ,674 40 
00-24-8853 H Košice 85.433 I40 
00·20-6062 H Pezinok 92,519 40 
98-01-1817 H Bratislava 94 ,837 40 I 

98-21-3043 H Revúca 97,127 30 
00-08-3509 H Nové Zámky 104.181 30 I 

01-30-3332 H Dolná Nitra 107,403 30 
00-29-6566 H Tvrdošin 111,551 30 I 

99-26-5341 H Bardejov 114,006 30 
99-30-2886 H Dolná Nitra 117,143 20 
01-30-3328 H Dolná Nitra 123,422 20 
99-01-2250 H Bratislava 131,950 20 
00-22-6916 H Poprad 134,900 20 
01-17 -2635 H Martin 144,220 20 
99-Hu·05-56542 H Nové Zámky 151,350 10 
01 -07-1252 H Komárno 165,972 10 
99-08-3489 H Nové Zámky 179,078 10 
99-16-2815 H Horné Kysuce 192,778 10 
00-21·1755 H Revúca 229 ,426 10 

~ 

SPORT B 
Do sútaže sa započítava 

holubovi B najlepších 
koeficientov. ktoré holub získal 

za posledné dva roky na 
tratiach od 300 do 600 km a ich 
súčet je minimálne 3000 km. 

P.f. Meno chovatera Číslo holuba P. 

1 Štefan Bernolák 01 -03-4228 Ha 
2 Štefan Bernolák 98-03-0822 H 
3 Ján Bojko t 97-27-5064 H 
4 Ing, Juraj Kurek 00-30-2209 H 
5 Šlefan ŠUtY 01-15-0059 H 
6 Gašková + Majtán 99·14-12004 Ha 
7 P + M, Kiko 01-10-1763 H 
8 Ing ,Ján Rak 01-31-1234 H 
9 Ludovít Čapla 01-01-5406 H 

10 František Hanuliak 00-04·2051 H 
11 Miroslava Vidholdová 99-19-9969 H 
12 IngA t TFiala 99-09-2740 H 
13 Gašková t Majtán 00-14-1810 Ha 
14 Jozef Juhas 00-25-8200 H 
15 Vlad imir BeMk 98-02-5007 H 
16 Peter Cvaško 98-14-0710 H 
17 František Navrátil 00-30-0475 Ha 
18 A, + V Sobota 00-09-4693 Ha 
19 Eduard Babjak 99-27 -4152 H 

20 Peter Cvaško 
21 Boroš + Fekiač 

22 Vladimir Sudor 
23 Dušan Broško 
24 Ondrej Kopnvňansk)' 
25 Ján Kôpka 
26 Marián Šedivec 
27 V + P Blah ušiak 
28 M. t V Dvonč 
29 Ing . Miroslav Vidhold 

BodyDZ CH PH Koe!. 30 Hudák tLackovič 
31 Franlišek Kánal3.897 100Ružomberok 
32 Šeňo + Šalagovič3,908 100Ružomberok 
33 Oldrich Šavara16,448 100Prešov 
34 Pelech + Ing Korbáš21,279 100Nitra 
35 Géza V/ncze23,234 100K,N,Mesto t Žilina 
36 Štefan ZlatinskýŽilIOa 26.453 90 
37 J + S Kasan27,061 90Nitra 
38 Eduard Buček35,344liptovsk)' Mikuliiš 90 
39 Bednár Jozef st + ml 30.974Bratislava 90 
40 František Navratil33.394Terchová 90 
41 Dušan Kasan34 ,208Prievidza 80 
42 Igor Varga37,100Šurany 80 
43 Daniel Gurgor39.781Žilina 80 
44 V + P BlahušIak41,143 80Prešov 
45 Kocsis + Kocso41,500 80Senica 
46 Dezider Gacsal41,888 70 Pov.Byslrica 
47 František Fabo7043.907Dolná Nitra 
48 Štefan Privara45,745 70Prievidza 
49 Lászlo Babik48.431 70 Michalovce 
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P.Č . Meno chovateľa Člslo holuba P. OZ CHPH Koe!. Body~< r<~-':'-('~\./~ ~-'J" --'''___ Celoštátna 
Žilina01-14-360913 DáVidík + Štefantik 54,032 80H 
Pov, Bystrica00-13-727714 J + M, Rlchtárik 54,200H 80 I
Šurany00-09-4525~, (~~-;::,r-J výstava poštových 15 Ing. A, + T. Fiala 56,400 70H 
Tvrdošín00-29-529816 Zdeno LOfaj 57,477 70Hlš ~ : . holubov - NITRA 2004 Bratislava99-01-5152 60,29417 Dušan Repčík 70H 

18 Ondrej Koprivňanský 
19 Bednár Jozst. + ml.Výsledky jednotlivých kategórií a poradí OZ 

I 

20 Milan Lutica 
21 Jjn Hlucháň 
22 Ján Hlucháň 
23 Ján Kôpka 
24 V + PBlahušlak 

Kategória 
ŠPORT A 

25 Ing Chytil P. + L.
Do súťaže sa započítava 

26 Ján Dunčko
holubovi 10 najlepších 

27 Rudolf Poništ
koeficientov, ktoré holub 

28 Ing Ján MokPj
získal za posledné dva roky 29 PhDr. Ninčjk M. + M. 

na tratiach od 100 do 400 km 30 LászJo Babik 
a ich súčet je minimálne 31 Fralltišek Petrrska 

2000 km. 32 E. Str"hár 
33 J.t S KasanBodyKoe!.P.Č . Meno chovatera DZ CHPHČíslo holuba P. 34 Dušan Kasan 


1 Štefan Šuty 
 35 Štefan Pteško 


2 Gašková + Majtán 


100K.N .MestC>+Žilina 11,51100-14-0100 H 
36 ,\IliIan Blahovský 


3 Ján Trebuňák 


10018,731Žilina99-14-12088 H 
37 Marián Šedivec 


4 Miroslav Michlík 


10032 ,818Michalovce01-27-5539 H 
100 38 Boroš + Fekiač 


5 Ján Trebuňjk 


37,800Poprad98-22-66 18 H 
39 Kocsis + Kocso 


6 Jozef Bors 


100Michalovce 38.46800-27-3039 H 
40 P. + M. Kiko 


7 Peter Cvaško 

9040.788Prešov01·28-3378 H 

41 Štefan Privara 


8 Štefan Junkovlč 


9044 ,323Pov Bystrica00- 13-2018 Ha 
42 Jozef Rucek9044,651PeZinok01-20-51 70 H 

Toporčany 1043 Jozef Duchovič st. + ml. 99-11-6905 168,7 2490Poprad 46.60000-22-11082 H9 Milan Llštiak H 
LiplMikuláš 1001-31·2460 273,96844 Ivan Muchál805 t .743Terchová00-04-0200 HO Kubala + 12cek H 
Komárno 1099-07-3302 282.38645 Št Bug\~8054,032Žilina01-14-11 109 H1 Vladimir Sudor H 
Ban Bystrica 10386,52846 Milan Sedliak 00-19-1924 ----.li8053,943Terchová99-04-0406 Ha2 MVDr. Ondrej Šimko 

P.Č, Meno chovalera Číslo holuba P. OZ CHPH Koe!. BodyKategória 

94-06-6142 
00-26-2822 
01-29-6303 
00-1 4-11856 

H 
H 
H 
H 

Trenčín 

Bardejov 
Tvrdošin 
Bytča 

64,215 
71,000 
72 ,710 
74,824 

70 
60 
60 
60 

00-14-11855 
99-05-434 7 
01-17 -2628 
99-02-5268 
00-23-0799 
99-1 7-4001 
00-12-5161 
00-24·2227 
01-21-0125 
00-12-6621 
01-09·5488 
02-30-2234 
01-09-4509 
98-03-1581 
00-14-7743 
01-12-1 701 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Bytča 

Trnava 
Martin 
Senica 
Sp Novj Ves 
Martin 
Prievidza 
Košice 
Revúca 
Prievidza 
Topcréan y 
Dolná Nrtra 
Dolná Nitra 
Ružomberok 
Sp Novj Ves 
Levice 

77,220 
79,895 
83.212 
84,001 
85 ,355 
88,870 

102,523 
106,231 
108.552 
122.519 
123.216 
123,267 
127,234 
141 ,868 
145,104 
145,474 

60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
3') 
O 

30 
30 
30 

01-19-9153 H 
01-0,-4101 H 
01-10-1770 H 
00-CZ-0243-147 H 

Novoh rad 
Nové Zámky 
Nitra 
Horné Kysuce 

150.444 
151,221 
153.334 
157,340 

20 
20 
20 
20 

01·16-4912 H Horné Kysuce 157,434 10 

01-13-5556 H Pov Bystrica ! 52, 951 70 
00·19-4559 H Novohrad 53,598 60 
99-14-0351 H Žilina 55.780 O 
98·23·0150 H Sp Nová Ves 57,878 60 
97 -06-3652 H Trenčín 58,046 60 
98-05-9285 H Trnava 58,375 60 I 

01-12-3090 H Levice 59 ,849 50 
01-17·2679 H Martin 60.750 I50 

01-11-0596 H Toporčany 65 ,618 50 
01·19-1912 H Ban. Bystrica 67,642 50 I 

00-05-5555 H Trnava 71 ,m 40 I 

01. -07-2055 H Komárno 76 ,674 40 
00-24-8853 H Košice 85.433 I40 
00·20-6062 H Pezinok 92,519 40 
98-01-1817 H Bratislava 94 ,837 40 I 

98-21-3043 H Revúca 97,127 30 
00-08-3509 H Nové Zámky 104.181 30 I 

01-30-3332 H Dolná Nitra 107,403 30 
00-29-6566 H Tvrdošin 111,551 30 I 

99-26-5341 H Bardejov 114,006 30 
99-30-2886 H Dolná Nitra 117,143 20 
01-30-3328 H Dolná Nitra 123,422 20 
99-01-2250 H Bratislava 131,950 20 
00-22-6916 H Poprad 134,900 20 
01-17 -2635 H Martin 144,220 20 
99-Hu·05-56542 H Nové Zámky 151,350 10 
01 -07-1252 H Komárno 165,972 10 
99-08-3489 H Nové Zámky 179,078 10 
99-16-2815 H Horné Kysuce 192,778 10 
00-21·1755 H Revúca 229 ,426 10 

~ 

SPORT B 
Do sútaže sa započítava 

holubovi B najlepších 
koeficientov. ktoré holub získal 

za posledné dva roky na 
tratiach od 300 do 600 km a ich 
súčet je minimálne 3000 km. 

P.f. Meno chovatera Číslo holuba P. 

1 Štefan Bernolák 01 -03-4228 Ha 
2 Štefan Bernolák 98-03-0822 H 
3 Ján Bojko t 97-27-5064 H 
4 Ing, Juraj Kurek 00-30-2209 H 
5 Šlefan ŠUtY 01-15-0059 H 
6 Gašková + Majtán 99·14-12004 Ha 
7 P + M, Kiko 01-10-1763 H 
8 Ing ,Ján Rak 01-31-1234 H 
9 Ludovít Čapla 01-01-5406 H 

10 František Hanuliak 00-04·2051 H 
11 Miroslava Vidholdová 99-19-9969 H 
12 IngA t TFiala 99-09-2740 H 
13 Gašková t Majtán 00-14-1810 Ha 
14 Jozef Juhas 00-25-8200 H 
15 Vlad imir BeMk 98-02-5007 H 
16 Peter Cvaško 98-14-0710 H 
17 František Navrátil 00-30-0475 Ha 
18 A, + V Sobota 00-09-4693 Ha 
19 Eduard Babjak 99-27 -4152 H 

20 Peter Cvaško 
21 Boroš + Fekiač 

22 Vladimir Sudor 
23 Dušan Broško 
24 Ondrej Kopnvňansk)' 
25 Ján Kôpka 
26 Marián Šedivec 
27 V + P Blah ušiak 
28 M. t V Dvonč 
29 Ing . Miroslav Vidhold 

BodyDZ CH PH Koe!. 30 Hudák tLackovič 
31 Franlišek Kánal3.897 100Ružomberok 
32 Šeňo + Šalagovič3,908 100Ružomberok 
33 Oldrich Šavara16,448 100Prešov 
34 Pelech + Ing Korbáš21,279 100Nitra 
35 Géza V/ncze23,234 100K,N,Mesto t Žilina 
36 Štefan ZlatinskýŽilIOa 26.453 90 
37 J + S Kasan27,061 90Nitra 
38 Eduard Buček35,344liptovsk)' Mikuliiš 90 
39 Bednár Jozef st + ml 30.974Bratislava 90 
40 František Navratil33.394Terchová 90 
41 Dušan Kasan34 ,208Prievidza 80 
42 Igor Varga37,100Šurany 80 
43 Daniel Gurgor39.781Žilina 80 
44 V + P BlahušIak41,143 80Prešov 
45 Kocsis + Kocso41,500 80Senica 
46 Dezider Gacsal41,888 70 Pov.Byslrica 
47 František Fabo7043.907Dolná Nitra 
48 Štefan Privara45,745 70Prievidza 
49 Lászlo Babik48.431 70 Michalovce 
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P.Č . Meno chovateľa Číslo holuba P. O;J IP. č . Meno chovateľa Číslo holuba P. Ol CH PH Koe!. Body Ol CH PH Koe!. BOdy 

1 Peter Kac ian st . + ml. 97-18-1228 Ha Šurany 56 .000 100 1 Ing . Fiala Alex . + T. 99-09-2513 H Šurany 10020 .215 

N 2 Ing . Miroslav Vid hold 01-19-1650 H Banská Bystrica 96,298 100 

-..... 

2 Ing . Chytil P t l. 00-02-4757 H 100Senica 25,512
O 

100O 3 luboš Jašik 99-15-7229 Ha K.N.Mesto+Žilina 116,366 100 3 Leopold Pri pko 00-02-4770 H Senica 33 ,159 
~ 100 

5 Ing. Miroslav Vidhold 99·19-10044 H Banská Bystrica 120,868 90 
4 Gašková t Ma~án 99-14-12051 H Žilina 119.668 90 4 Slefan Pleško Ružomberok 35.612 01 -03-3012 Ha 

90 
6 Joze f Br7ý 97 -13·02-13 H I Povalskj Bystrica 122,615 90 

Michalovce 46.8735 Eduard Babpk 00-27-5227 H 
90 

7 Vladimir Beňjk 99-02·6652 H Senica 131.700 90 
48,3826 Stanislav Kočiš 01 -15·5104 Ha KN.MestotŽihna 

90 
8 Jozef Bagdal 99·19·1005 H Novohrad 139.355 80 

7 František Hanuliak Te rchová 56,65500-04-2007 H 
90 

""" 9 Ján Bačik 99 -1 -1-9033 H SytČJ 14:-.202 80 
8 Peter Matahj( 57,554Prešov00·28-3166 H 

80 
O Rudolf Komár 98-10·0525 H Nitr.:! 147,493 80 

9 Vladimir Sucor 99-14·0323 H Žilina 59 .648 
80 

1 J t P Volentier 99·30-1770 H l evice ' 61.299 70 
10 Fr"ntišek ZJkJrovsl0j 00-26-0757 H Bardejo'! 63.900 

80 
2 DJniel Gurgof 99·22-12182 Ha PoprJd 179.300 70 

11 Ing Ján Rak Uplovsk'i Mikuláš 70 .29000-22-0656 H 
70 

3 Hudák + Lacko'!ič 97-05-66~1 H Tmava 183.058 70 
12 Ján Kôpka 97- 11 -04,9 H Trnava 86.965 

O 
4 Ladislav Kov:lč 98-06-6517 H Trenčin 197.700 70 

1 3 Pavol Jančovič Žil ina 87,30600-1 4·8415 H 
70 

5 Jozef Bors 00-28-0034 H Prešov 228, 141 60 
14 Kubala t Lacek 87,65399-04-0851 H Te rchová 

70 
6 Stanislav Cudrjk 98 -1 4-8439 H Bytéa 237.608 60 

15 Ondrej Koo nvňJnský 91,071Tren č in01-06-0862 H 
60 

7 Stanislav Poklemba 99-26-7898 Ha Sp. Nová Ves 239.075 60 
16 Milan Blahovsky 95.23 100-00-0780 H Splšskd ~ová Ves 

60 
8 Sternn Jurikovič 99·01-0256 H Pezinok 243,277 50 

17M. t J Ricntank 97.00098-15-0190 H Považská 8ystncJ 
60 

1 9 Štefan Be molák 01-15 ·0503 H Ružomberok 254.41 8 50 
107.4581 8 Michal CSL1kJ'! 00-09-5 128 H Nové Záml0/ 

60 
20 Jozef Kankara st t mi. 98-05-6605 H Dolná Nitra 255.328 50 

109,26819 Pavol Bachár 98-05-4567 H Trenčin 
50 

21 Jozef Jurko 97-26-1451 H Bardejov 270.900 40 
126,10020 Daniel Gurgcf 00-22-6922 H Poprad 

50 

22 Anton Ďurana gi -04·2399 H Terchová 283,938 40 
131 ,10121 František NJvratll 99-30-2809 H Dolná Nitra 

50 

23 Miroslav Ďanovský 99 -1 7·0418 H Martin 300,374 40 
22 Jozef Duchovié st t ml 99-11·6789 H 133.743Topofčany 

50 
24 Rudolf Bie lský 99-CZ·0184-243 H Horné Kysuce 318.858 40 

23 Oldrich SavarJ 138.718 00-1 2-5732 H PeZinok 
40 

25 Jozef Kalanin 99-27 -3236 H Michalovce 321.505 30 
24 František Petriska 145. 18600-12-5732 H Prievidza 

40152,96525 Stefan Urbančok 01-21-3056 Ha Novohrad 

Kategória 

ESO 


MLÁĎATÁ 
I 

Kile!. BodyČíslo holuba P. Ol CHPHP.č. Meno chovateľa 

1002,054Michalovce03-2705-0120 H1 Ján Bojko t 
1002,156Senica03-0203-0767 H2 Ing . Chytil Ptl 
1005,205Pre šov03-2802 -0738 H3 Václav SČlslák 

Kate
gória 

ŠPORT 
E 

1005,900Bardela'!03-2607-0068 H4 František ZJkarovsl0j Koe!. Body 
5 Stefan Pleško 

Ol CHPHČíslo holuba P. P. Č . Meno chovateľa
906.432Ružomberok03-0304-0016 H 
907.526RužomberOk03·0304-0052 H 1006 Štefan Pleško 64 ,675Ružomberok 


7 Ing Ján K ra i či\< 

99-03 -0540 Ha1 Štefan Pleško

907,886Senica03-0207 -0004 A 100118,400Bardejov98-26-5605 H2 Jozef Jurko808.243Bytča03-1406-0427 H8 Jjn B;!éík 
~ 90125.100Poprad80 98-22 -4955 Ha8.393 3 Daniel Gurgo l'Terchová03-0404-0008 H9 MVDr. Ondrej ~Imko 

809,072Martin 8003-1701·041 5 AO I/tP Blahušiak Ružomberok 129.454 
1 Gašková t Maltán 

99-03-005 4 H4 Štefan Bernolák 
8013,000ŽilinJ03-1410-1838 H 70131,602 

2 Ing. Ján RJk 
Trenéin96-06-0321 H5 Ján Holcš70 

60 
14.037lipt Mlku!jš 03-3104-0660 H 

152.456Pov. Bystrica97 -13-3587 Ha70 6 P~ter Cvaško14.800 Ži lina03-1506-1624 H3 '/ladiir Laš ~ 70 6015.735 158,600ŠuranyTopofčany 03- 11 ·0806 H 96-18-2796 H~ Jozef Malák 7 Alex2nd er KacianO 
C/)< 6016,326Pov. Bystrica03· 1301·0628 H5 Ing. Jozef BrZ'j Ing. 60Ni tra 162.34798-10·9 137 Ha 

Košice 
8 Stefan Arpáš-i 6016,874 6 JaroslJv Seliga 03·2405·0736 HO O239.587Pov Bystrica98- 13-12 19 Ha9 Jural MichálektGloéka60C 24 .296Prievidza03-1201·1065 H7 Atl! Sobota<  40319, 17060 To po fčan y99- 11 ·3223 HJ 26.539Nitra 10M t '/ Ovoné J3-1 002 ·0169 H8 JúliUS Vida

:I: 5026.548Nitra03-3002-0318 H 409 Ing. Jural Kurek 344,051Nitra98-1 O-l 096~ HO 11 Ján Mičiak
50r 31,911 Trenčín03-0603-0728 H20 Pavol Bachar 30346,578Komárno97 -07 -2033 HC 12 Z. Boros5032,391Kys Nové Mesto03-1412-0060 H21 Stefan Supí 


Žilina

OJ O352,94896-14-1469 H 

-..... 
50 13 Stanlsllav Michalec32.447Dolná Nitra22 František Navrjtll 03·3003·0152 H 
4032,937 20lipt Mikuláš 476,647 

N 
03·3104·0626 H l evice00· 18-034 1 Ha 14 Stefan lipták123 Michal Rak 

4033. 166Komá rno03-0701-1944 H2~ Zt l laposa 10O 582.970Tvrdošín99-31-1828 H15 Milan Úradník40O 34.492Tvrdošín - Dra'!a03-2903-0481 H2 5 Pa~J t Miškovič 
~ 
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P.Č . Meno chovateľa Číslo holuba P. O;J IP. č . Meno chovateľa Číslo holuba P. Ol CH PH Koe!. Body Ol CH PH Koe!. BOdy 

1 Peter Kac ian st . + ml. 97-18-1228 Ha Šurany 56 .000 100 1 Ing . Fiala Alex . + T. 99-09-2513 H Šurany 10020 .215 

N 2 Ing . Miroslav Vid hold 01-19-1650 H Banská Bystrica 96,298 100 

-..... 

2 Ing . Chytil P t l. 00-02-4757 H 100Senica 25,512
O 

100O 3 luboš Jašik 99-15-7229 Ha K.N.Mesto+Žilina 116,366 100 3 Leopold Pri pko 00-02-4770 H Senica 33 ,159 
~ 100 

5 Ing. Miroslav Vidhold 99·19-10044 H Banská Bystrica 120,868 90 
4 Gašková t Ma~án 99-14-12051 H Žilina 119.668 90 4 Slefan Pleško Ružomberok 35.612 01 -03-3012 Ha 

90 
6 Joze f Br7ý 97 -13·02-13 H I Povalskj Bystrica 122,615 90 

Michalovce 46.8735 Eduard Babpk 00-27-5227 H 
90 

7 Vladimir Beňjk 99-02·6652 H Senica 131.700 90 
48,3826 Stanislav Kočiš 01 -15·5104 Ha KN.MestotŽihna 

90 
8 Jozef Bagdal 99·19·1005 H Novohrad 139.355 80 

7 František Hanuliak Te rchová 56,65500-04-2007 H 
90 

""" 9 Ján Bačik 99 -1 -1-9033 H SytČJ 14:-.202 80 
8 Peter Matahj( 57,554Prešov00·28-3166 H 

80 
O Rudolf Komár 98-10·0525 H Nitr.:! 147,493 80 

9 Vladimir Sucor 99-14·0323 H Žilina 59 .648 
80 

1 J t P Volentier 99·30-1770 H l evice ' 61.299 70 
10 Fr"ntišek ZJkJrovsl0j 00-26-0757 H Bardejo'! 63.900 

80 
2 DJniel Gurgof 99·22-12182 Ha PoprJd 179.300 70 

11 Ing Ján Rak Uplovsk'i Mikuláš 70 .29000-22-0656 H 
70 

3 Hudák + Lacko'!ič 97-05-66~1 H Tmava 183.058 70 
12 Ján Kôpka 97- 11 -04,9 H Trnava 86.965 

O 
4 Ladislav Kov:lč 98-06-6517 H Trenčin 197.700 70 

1 3 Pavol Jančovič Žil ina 87,30600-1 4·8415 H 
70 

5 Jozef Bors 00-28-0034 H Prešov 228, 141 60 
14 Kubala t Lacek 87,65399-04-0851 H Te rchová 

70 
6 Stanislav Cudrjk 98 -1 4-8439 H Bytéa 237.608 60 

15 Ondrej Koo nvňJnský 91,071Tren č in01-06-0862 H 
60 

7 Stanislav Poklemba 99-26-7898 Ha Sp. Nová Ves 239.075 60 
16 Milan Blahovsky 95.23 100-00-0780 H Splšskd ~ová Ves 

60 
8 Sternn Jurikovič 99·01-0256 H Pezinok 243,277 50 

17M. t J Ricntank 97.00098-15-0190 H Považská 8ystncJ 
60 

1 9 Štefan Be molák 01-15 ·0503 H Ružomberok 254.41 8 50 
107.4581 8 Michal CSL1kJ'! 00-09-5 128 H Nové Záml0/ 

60 
20 Jozef Kankara st t mi. 98-05-6605 H Dolná Nitra 255.328 50 

109,26819 Pavol Bachár 98-05-4567 H Trenčin 
50 

21 Jozef Jurko 97-26-1451 H Bardejov 270.900 40 
126,10020 Daniel Gurgcf 00-22-6922 H Poprad 

50 

22 Anton Ďurana gi -04·2399 H Terchová 283,938 40 
131 ,10121 František NJvratll 99-30-2809 H Dolná Nitra 

50 

23 Miroslav Ďanovský 99 -1 7·0418 H Martin 300,374 40 
22 Jozef Duchovié st t ml 99-11·6789 H 133.743Topofčany 

50 
24 Rudolf Bie lský 99-CZ·0184-243 H Horné Kysuce 318.858 40 

23 Oldrich SavarJ 138.718 00-1 2-5732 H PeZinok 
40 

25 Jozef Kalanin 99-27 -3236 H Michalovce 321.505 30 
24 František Petriska 145. 18600-12-5732 H Prievidza 

40152,96525 Stefan Urbančok 01-21-3056 Ha Novohrad 

Kategória 

ESO 


MLÁĎATÁ 
I 

Kile!. BodyČíslo holuba P. Ol CHPHP.č. Meno chovateľa 

1002,054Michalovce03-2705-0120 H1 Ján Bojko t 
1002,156Senica03-0203-0767 H2 Ing . Chytil Ptl 
1005,205Pre šov03-2802 -0738 H3 Václav SČlslák 

Kate
gória 

ŠPORT 
E 

1005,900Bardela'!03-2607-0068 H4 František ZJkarovsl0j Koe!. Body 
5 Stefan Pleško 

Ol CHPHČíslo holuba P. P. Č . Meno chovateľa
906.432Ružomberok03-0304-0016 H 
907.526RužomberOk03·0304-0052 H 1006 Štefan Pleško 64 ,675Ružomberok 


7 Ing Ján K ra i či\< 

99-03 -0540 Ha1 Štefan Pleško

907,886Senica03-0207 -0004 A 100118,400Bardejov98-26-5605 H2 Jozef Jurko808.243Bytča03-1406-0427 H8 Jjn B;!éík 
~ 90125.100Poprad80 98-22 -4955 Ha8.393 3 Daniel Gurgo l'Terchová03-0404-0008 H9 MVDr. Ondrej ~Imko 

809,072Martin 8003-1701·041 5 AO I/tP Blahušiak Ružomberok 129.454 
1 Gašková t Maltán 

99-03-005 4 H4 Štefan Bernolák 
8013,000ŽilinJ03-1410-1838 H 70131,602 

2 Ing. Ján RJk 
Trenéin96-06-0321 H5 Ján Holcš70 

60 
14.037lipt Mlku!jš 03-3104-0660 H 

152.456Pov. Bystrica97 -13-3587 Ha70 6 P~ter Cvaško14.800 Ži lina03-1506-1624 H3 '/ladiir Laš ~ 70 6015.735 158,600ŠuranyTopofčany 03- 11 ·0806 H 96-18-2796 H~ Jozef Malák 7 Alex2nd er KacianO 
C/)< 6016,326Pov. Bystrica03· 1301·0628 H5 Ing. Jozef BrZ'j Ing. 60Ni tra 162.34798-10·9 137 Ha 

Košice 
8 Stefan Arpáš-i 6016,874 6 JaroslJv Seliga 03·2405·0736 HO O239.587Pov Bystrica98- 13-12 19 Ha9 Jural MichálektGloéka60C 24 .296Prievidza03-1201·1065 H7 Atl! Sobota<  40319, 17060 To po fčan y99- 11 ·3223 HJ 26.539Nitra 10M t '/ Ovoné J3-1 002 ·0169 H8 JúliUS Vida

:I: 5026.548Nitra03-3002-0318 H 409 Ing. Jural Kurek 344,051Nitra98-1 O-l 096~ HO 11 Ján Mičiak
50r 31,911 Trenčín03-0603-0728 H20 Pavol Bachar 30346,578Komárno97 -07 -2033 HC 12 Z. Boros5032,391Kys Nové Mesto03-1412-0060 H21 Stefan Supí 


Žilina

OJ O352,94896-14-1469 H 

-..... 
50 13 Stanlsllav Michalec32.447Dolná Nitra22 František Navrjtll 03·3003·0152 H 
4032,937 20lipt Mikuláš 476,647 

N 
03·3104·0626 H l evice00· 18-034 1 Ha 14 Stefan lipták123 Michal Rak 

4033. 166Komá rno03-0701-1944 H2~ Zt l laposa 10O 582.970Tvrdošín99-31-1828 H15 Milan Úradník40O 34.492Tvrdošín - Dra'!a03-2903-0481 H2 5 Pa~J t Miškovič 
~ 
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Kategória 

Sandard H 


Holub musí v 20% víťazov za 
posledné dva roky nalietať 

minimálne 3000 km na 
tratiach nad 100 km, Z toho 
musi v druhom roku nalietať 

minimálne 900 km. 

P,Č. Meno chovatera 

1 V, Šadlák 

2 Kúska + Močkor 


3 Leopold Pripko 

4 Ján Uhorskai 

5 Dusan Kuruc 

6 Patrik Pllek 

7 M. + P Metár 

8 Jozef Plačko 


9 Leopold Pnpko 

10 Zdeno Žofaj 
II Ing. Chytil P + L. 
12 Eduard Babjak 
13 AlOJZ Šlmurka 
14 Ing. Ján Mokr)' 
15 Ludovŕt Gbräzdbs 
16 Dávldik + Štefančik 
17 Stanislav Cudrák 
18 B+B Pripko 
19 Jozef Clngel ml. 

.;>. 

BodyKoe!.Číslo holuba P. OZ CHPH 

93 ,33 100Pov. Bystrica99-13-1631 H 
93,16 100Bratislava01 -01-8939 H 
93 ,08 OSenica01-01-8939 H 
93,00 100Novohrad01-19-9812 H 
92 .83 100KN.Mesto+Žilina01- 15-6036 H 
92.83 100~uran\,98-09-1321 H 

1009275Horné Kysuce99-16-0037 H 
Bytča01·14 ·6024 H 
Se ni ca101-02-3182 H 
Tvrdošin02-29-7627 H 
Senica01-02-101 79 H 
MiChalovce00-27 -5241 H 
Prievidza99 ·12-8401 H 
Prievidza97 -12-0027 H 
Nové Zámky99-07-5358 H 
Žilina01-14 -2576 H 

00-1';-9581 H Bytča 

Senica01-00-0572 H 
Bratislava99·01·77~9 H 
To pofčany2O Jozef Duchovič st. + ml 99-11-6980 H 

21 Luboš Baško ~9-26-665~BardejOV 

92.66 90 
92 ,66 90 
92,66 90 
92,58 90 
92 ,58 90 
92.58 90 
92.50 80 
92,50 80 
92,50 80 
92 ,41 80 
92,41 O 
92,41 80 
92,33 70 
92,33 70 

P. Č. Meno chovatera 

1 Dušan Kuruc 

2 Juraj Šarl<ézy 

3 Daniel Gurgoľ 

4 Miroslav Porubsl0j 

5 Leopold Pripko 

6 Ing Ján Mokn'i 

7 Leopold Pripko 

8 Luboš Baško 

9 Slavomír Klein 

Číslo holuba 

01·15-6075 

01-10-8783 

01-23·9061 

97-09-3422 

01·00-0531 

99-12-8121 

01-00-0566 . 

95-26-3207 

96-25-09615 

10 Jozef Duchovič sl. + ml\ 96- t ,., 036 

11 MVDrOnd rej Šimko 02 -04·0856 

12 J + P. \folentier 

l 3 Jozef Buček 

00-00-2201 

01 ·14·11600 

14 Peter + Štefan Zeleňák \ 97-23'5217 
15 Peter Cvaško 00- 13·2061 

16 Jaroslav Pllek 00-09·2978 

17 František Mano 

18 A + V Sobota 

99-1 1·6574 

00·12·6974 

P. I OZ CHPH 

Ha K. N. Mes!O+Žilina 

Ha Dolná Nitra 

Ha Poprad 

Ha Šurany 

Ha Senica 

Ha IPrievidza 

Ha Senica 

Ha IBardejOV 
Ha IPrešov 

Ha Topofčany 

Ha Terchová 

Ha Levice 

Ha Žilina 

Ha Spišská IlJ ová Ves 

Ha Považská Bystrica 

Ha Šurany 
Ha Topo[čany 

Ha Pnevidza 

Koe!. IBody 

93,16 100 

92 ,91 100 

92 ,8 3 100 

92.75 100 

92,58 100 

92 .50 90 

92 .50 90 

92. 50 90 

92,41 ·90 

92,33 80 

92,33 80 

92,33 80 

92 .25 80 

92 .25 80 

92,16 70 

92,16 70 

92, 16 70 

92,08 70 

P.Č . Meno chovatera 

22 Manán Dianovsl-'Ý 
23 Frantlše~ Ježik 
2~ J + M. Brúna 
25 František Dragašek 
26 Ju raj Svoreň 
27 MVDr Ondrej Šimko 
28 MVDr. Ondrej Šimko 
29 Eduard Babjak 
30 Ján Arpáš 
31 Ing. Milan ŠuŠiik 
32 Jozef Bednár st. + ml. 
33 Dušan Borčin 
34 Ing. Ján Rak 
35 J + M. Kučera 
36 Miroslav Ďanovskji 
37 Dušan Šmarik 
38 JUDr. Labanc Stefan 
39 Ján Skaličan 
40 Jozef Kuniš 
~ 1 Jozef Bednár sl. + ml. 
42 Milan Bjahovskji 
43 Milan Druska 
4~ Jozef Zatko 
45 Manin ka + Cse mok 
46 Viadimír VIIhan 
47 FranlPríhoda 
48 Peter Urban čok 
49 Milan Lutlca 
50 J + P Volentier 
51 G. Bugyi 
52 ladislav Lendel 
53 Sjavomír Klein 
54 Jozef Žiak 
55 Ján Silný 

Číslo holuba P. OZ CHPH Koe!. Body 

01-2 3 ·2~31 H Sp Nová Ves 92,33 70 
98· 06·3162 H Trenčin 92,33 70 
97 -05-269 1 H Trnava 92 ,33 70 
00-22·12343 H Poprad 9233 70 

7092.3397·21-4638 H ' Novohrad 
01-0~·5550 H 92 .2 5 60Terchová 
00-04 -0043 H 92 ,25 60Terchová 
98-27-4070 H 92,25 60Michalovce 
97-08·1128 H 92 ,25 60Nové Zámky 
99 ·22-10' 45 H 9225 60liptovsky 
00 ·26·2'45 H 92,16 60Mikuláš 
01-10-5664 H 92 ,16 50BardejOV 
01-31-11 19 H 92,16 50Nitra 
97 -05·1 063~ H 9208 50Liptovský 
00· 17-4983 H 92,08 50Mikuláš 
00-15-6232 H 92 .08 50Dolná Nitra 
00 ·24 -0 ·i 22 H 92,08 50Martin 
99·17·2990 H 4092 .00KNlviesto+Žilina 
00-06·3258 H ~O92.00Košice 
98-26-1 O,~ H 92 ,00 40Martin 
00-CU -OAK-0391 H 4092 .00Trenčín 
00-03·2949 H 4092,00Bardejov 
01-05-4·104 H 4092 ,00Sp Nová Ves 
02-21-1021 H 4092,00Ružomberok 
01-1 9- 0514 H 92,00 30Trnava 
00-03-3551 H 91,91 30Novohrad 
00-21-0355 H 91,91 30Ban , Bystrica 
99-29-26 45 H 91.91 30Prešov 
01-30·3123 H 3091,91Novohrad 
99-07·339 1 H 91 ,83 30Tvrdošín 
99-20-12~5 H 2091,91Levice 
00-28- 1700 H 91,83 20Komárno 
00-12-3693 H 91 ,83 20Pezi nok 
01-20-3507 H 91 .83 20Prešov 

P.Č. Meno chovatel'a Číslo holuba P. lOZ CHPH Koe!. IBody 

19 Ján Kalafut 01-22-3334 Ha Poprad 92.08 60 

20 František Čech"ala 98-06·5203 Ha Trenčín 92.08 60 

2l Jozef Zatko DO-05-3607 Ha Trn ava 92 .00 60 

22 Lubomír Kdbe lll< 01-03-1137 Ha Ružomberok 92. 00 60 

23 Ján Skaličan 99-17-2975 Ha Mar1ln 92,00 60 

24 Karol Atalovlč 00-06-1005 Ha Trenčín 92,00 50 

25 František Húštava 

26 Eduard Babjak ml. 

99- 19-2 163 

02·27-1469 

Ha K.NMesto+Žillna 

Ha Micnalovce I 
I 

92 ,00 50 

92.00 50 

27 Slavomir Kiein 99-25-5084 Ha Prešov 91 ,91 50 

28 Milan Letko 99·15-7790 Ha KIIJMeslO+Žilina 91,9 1 50 

29 MVDr Ondre j Šimko 99-04-0094 Ha Terchová 91,91 40 

30 Oldnch Šavara 00-20-6054 Ha Pezinok 91 ,83 40 

31 Ján Fega OH 9- t 2919 Ha Ban Bystrica 91 .83 40 

32 Maninka +Csemok 01-21·3037 Ha Novo hrad 91 .83 40 

33 Jozef Cingel ml. 01 ·0H083 Ha Bratislava 91,83 30 

34 Nimik 98-20-0853 Ha UpI Mikuláš 91,33 30 

35 Podhorsl0j 01-16-5417 Ha Hom e Kysuce 91,33 30 

36 Ján Skaličan 99·22-10426 Ha Martin 91 J 5 30 

37 Emil Faško ml. 96- 19-00901 Ha Re vuca 91.75 30 

38 Jozeí Hl avatovič 01-D\f-08620·970Ha Trnava 91.75 20 

39 Franl.Zakarovskji 01-26-7307 Ha BardejOV 91.75 20 

4O Štefan Arpás 99-30-0585 Ha Nitra 91 .66 20 

41 Ján Arpáš 99·08·3309 Ha Nové l1ml0; 91.66 20 

42 Peter Mailel 00-14-12338 Ha Bytča 91,50 10 

43 Milan Lutica 01 -03-3238 Ha l"došln 91,50 10 

44 P + Štefan Zeieňák 98 -23-1014 Ha Sp. Nová Ves 91At 10 

45 Ondrej Be mát 01·24-1640 Ha Košice 91 Al 10 

46 Miroslav ŠIkulai 98-05-9406 Ha Upt. Mikuláš 91,00 10 

.... 
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Kategória 
Šandard Ha 

Holubica musí v 20% 

víťazov za posledné dva 

roky nalietať minimálne 

2500 km na tratiach nad 


100 km. Z toho musí 

v druhom roku nalietať 


minimálne 750 km. 


C 
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Kategória 

Sandard H 


Holub musí v 20% víťazov za 
posledné dva roky nalietať 

minimálne 3000 km na 
tratiach nad 100 km, Z toho 
musi v druhom roku nalietať 

minimálne 900 km. 

P,Č. Meno chovatera 

1 V, Šadlák 

2 Kúska + Močkor 


3 Leopold Pripko 

4 Ján Uhorskai 

5 Dusan Kuruc 

6 Patrik Pllek 

7 M. + P Metár 

8 Jozef Plačko 


9 Leopold Pnpko 

10 Zdeno Žofaj 
II Ing. Chytil P + L. 
12 Eduard Babjak 
13 AlOJZ Šlmurka 
14 Ing. Ján Mokr)' 
15 Ludovŕt Gbräzdbs 
16 Dávldik + Štefančik 
17 Stanislav Cudrák 
18 B+B Pripko 
19 Jozef Clngel ml. 

.;>. 

BodyKoe!.Číslo holuba P. OZ CHPH 

93 ,33 100Pov. Bystrica99-13-1631 H 
93,16 100Bratislava01 -01-8939 H 
93 ,08 OSenica01-01-8939 H 
93,00 100Novohrad01-19-9812 H 
92 .83 100KN.Mesto+Žilina01- 15-6036 H 
92.83 100~uran\,98-09-1321 H 

1009275Horné Kysuce99-16-0037 H 
Bytča01·14 ·6024 H 
Se ni ca101-02-3182 H 
Tvrdošin02-29-7627 H 
Senica01-02-101 79 H 
MiChalovce00-27 -5241 H 
Prievidza99 ·12-8401 H 
Prievidza97 -12-0027 H 
Nové Zámky99-07-5358 H 
Žilina01-14 -2576 H 

00-1';-9581 H Bytča 

Senica01-00-0572 H 
Bratislava99·01·77~9 H 
To pofčany2O Jozef Duchovič st. + ml 99-11-6980 H 

21 Luboš Baško ~9-26-665~BardejOV 

92.66 90 
92 ,66 90 
92,66 90 
92,58 90 
92 ,58 90 
92.58 90 
92.50 80 
92,50 80 
92,50 80 
92 ,41 80 
92,41 O 
92,41 80 
92,33 70 
92,33 70 

P. Č. Meno chovatera 

1 Dušan Kuruc 

2 Juraj Šarl<ézy 

3 Daniel Gurgoľ 

4 Miroslav Porubsl0j 

5 Leopold Pripko 

6 Ing Ján Mokn'i 

7 Leopold Pripko 

8 Luboš Baško 

9 Slavomír Klein 

Číslo holuba 

01·15-6075 

01-10-8783 

01-23·9061 

97-09-3422 

01·00-0531 

99-12-8121 

01-00-0566 . 

95-26-3207 

96-25-09615 

10 Jozef Duchovič sl. + ml\ 96- t ,., 036 

11 MVDrOnd rej Šimko 02 -04·0856 

12 J + P. \folentier 

l 3 Jozef Buček 

00-00-2201 

01 ·14·11600 

14 Peter + Štefan Zeleňák \ 97-23'5217 
15 Peter Cvaško 00- 13·2061 

16 Jaroslav Pllek 00-09·2978 

17 František Mano 

18 A + V Sobota 

99-1 1·6574 

00·12·6974 

P. I OZ CHPH 

Ha K. N. Mes!O+Žilina 

Ha Dolná Nitra 

Ha Poprad 

Ha Šurany 

Ha Senica 

Ha IPrievidza 

Ha Senica 

Ha IBardejOV 
Ha IPrešov 

Ha Topofčany 

Ha Terchová 

Ha Levice 

Ha Žilina 

Ha Spišská IlJ ová Ves 

Ha Považská Bystrica 

Ha Šurany 
Ha Topo[čany 

Ha Pnevidza 

Koe!. IBody 

93,16 100 

92 ,91 100 

92 ,8 3 100 

92.75 100 

92,58 100 

92 .50 90 

92 .50 90 

92. 50 90 

92,41 ·90 

92,33 80 

92,33 80 

92,33 80 

92 .25 80 

92 .25 80 

92,16 70 

92,16 70 

92, 16 70 

92,08 70 

P.Č . Meno chovatera 

22 Manán Dianovsl-'Ý 
23 Frantlše~ Ježik 
2~ J + M. Brúna 
25 František Dragašek 
26 Ju raj Svoreň 
27 MVDr Ondrej Šimko 
28 MVDr. Ondrej Šimko 
29 Eduard Babjak 
30 Ján Arpáš 
31 Ing. Milan ŠuŠiik 
32 Jozef Bednár st. + ml. 
33 Dušan Borčin 
34 Ing. Ján Rak 
35 J + M. Kučera 
36 Miroslav Ďanovskji 
37 Dušan Šmarik 
38 JUDr. Labanc Stefan 
39 Ján Skaličan 
40 Jozef Kuniš 
~ 1 Jozef Bednár sl. + ml. 
42 Milan Bjahovskji 
43 Milan Druska 
4~ Jozef Zatko 
45 Manin ka + Cse mok 
46 Viadimír VIIhan 
47 FranlPríhoda 
48 Peter Urban čok 
49 Milan Lutlca 
50 J + P Volentier 
51 G. Bugyi 
52 ladislav Lendel 
53 Sjavomír Klein 
54 Jozef Žiak 
55 Ján Silný 

Číslo holuba P. OZ CHPH Koe!. Body 

01-2 3 ·2~31 H Sp Nová Ves 92,33 70 
98· 06·3162 H Trenčin 92,33 70 
97 -05-269 1 H Trnava 92 ,33 70 
00-22·12343 H Poprad 9233 70 

7092.3397·21-4638 H ' Novohrad 
01-0~·5550 H 92 .2 5 60Terchová 
00-04 -0043 H 92 ,25 60Terchová 
98-27-4070 H 92,25 60Michalovce 
97-08·1128 H 92 ,25 60Nové Zámky 
99 ·22-10' 45 H 9225 60liptovsky 
00 ·26·2'45 H 92,16 60Mikuláš 
01-10-5664 H 92 ,16 50BardejOV 
01-31-11 19 H 92,16 50Nitra 
97 -05·1 063~ H 9208 50Liptovský 
00· 17-4983 H 92,08 50Mikuláš 
00-15-6232 H 92 .08 50Dolná Nitra 
00 ·24 -0 ·i 22 H 92,08 50Martin 
99·17·2990 H 4092 .00KNlviesto+Žilina 
00-06·3258 H ~O92.00Košice 
98-26-1 O,~ H 92 ,00 40Martin 
00-CU -OAK-0391 H 4092 .00Trenčín 
00-03·2949 H 4092,00Bardejov 
01-05-4·104 H 4092 ,00Sp Nová Ves 
02-21-1021 H 4092,00Ružomberok 
01-1 9- 0514 H 92,00 30Trnava 
00-03-3551 H 91,91 30Novohrad 
00-21-0355 H 91,91 30Ban , Bystrica 
99-29-26 45 H 91.91 30Prešov 
01-30·3123 H 3091,91Novohrad 
99-07·339 1 H 91 ,83 30Tvrdošín 
99-20-12~5 H 2091,91Levice 
00-28- 1700 H 91,83 20Komárno 
00-12-3693 H 91 ,83 20Pezi nok 
01-20-3507 H 91 .83 20Prešov 

P.Č. Meno chovatel'a Číslo holuba P. lOZ CHPH Koe!. IBody 

19 Ján Kalafut 01-22-3334 Ha Poprad 92.08 60 

20 František Čech"ala 98-06·5203 Ha Trenčín 92.08 60 

2l Jozef Zatko DO-05-3607 Ha Trn ava 92 .00 60 

22 Lubomír Kdbe lll< 01-03-1137 Ha Ružomberok 92. 00 60 

23 Ján Skaličan 99-17-2975 Ha Mar1ln 92,00 60 

24 Karol Atalovlč 00-06-1005 Ha Trenčín 92,00 50 

25 František Húštava 

26 Eduard Babjak ml. 

99- 19-2 163 

02·27-1469 

Ha K.NMesto+Žillna 

Ha Micnalovce I 
I 

92 ,00 50 

92.00 50 

27 Slavomir Kiein 99-25-5084 Ha Prešov 91 ,91 50 

28 Milan Letko 99·15-7790 Ha KIIJMeslO+Žilina 91,9 1 50 

29 MVDr Ondre j Šimko 99-04-0094 Ha Terchová 91,91 40 

30 Oldnch Šavara 00-20-6054 Ha Pezinok 91 ,83 40 

31 Ján Fega OH 9- t 2919 Ha Ban Bystrica 91 .83 40 

32 Maninka +Csemok 01-21·3037 Ha Novo hrad 91 .83 40 

33 Jozef Cingel ml. 01 ·0H083 Ha Bratislava 91,83 30 

34 Nimik 98-20-0853 Ha UpI Mikuláš 91,33 30 

35 Podhorsl0j 01-16-5417 Ha Hom e Kysuce 91,33 30 

36 Ján Skaličan 99·22-10426 Ha Martin 91 J 5 30 

37 Emil Faško ml. 96- 19-00901 Ha Re vuca 91.75 30 

38 Jozeí Hl avatovič 01-D\f-08620·970Ha Trnava 91.75 20 

39 Franl.Zakarovskji 01-26-7307 Ha BardejOV 91.75 20 

4O Štefan Arpás 99-30-0585 Ha Nitra 91 .66 20 

41 Ján Arpáš 99·08·3309 Ha Nové l1ml0; 91.66 20 

42 Peter Mailel 00-14-12338 Ha Bytča 91,50 10 

43 Milan Lutica 01 -03-3238 Ha l"došln 91,50 10 

44 P + Štefan Zeieňák 98 -23-1014 Ha Sp. Nová Ves 91At 10 

45 Ondrej Be mát 01·24-1640 Ha Košice 91 Al 10 

46 Miroslav ŠIkulai 98-05-9406 Ha Upt. Mikuláš 91,00 10 
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Kategória 
Šandard Ha 

Holubica musí v 20% 

víťazov za posledné dva 

roky nalietať minimálne 

2500 km na tratiach nad 


100 km. Z toho musí 

v druhom roku nalietať 


minimálne 750 km. 
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\.i.Kategória 
Výkon 

za rok H 
Do sútaže sa započítavajú 
holubovi všetky preteky v 
sezóne 2003 , v ktorých sa 
umiestni l do 20 % vítazov . 

r:, íi 

P. Č . Meno chovatera Číslo holuba P. OZ CHPH km Body 

1 Pavol Majtán 98-02-5499 H Senica 6687 ,320 100 

2 ladislav Hubinský 00-09-4079 H Šurany 6670.400 100 

3 Miroslav Pli ček 00-04-0059 H Terchová 6466.400 100 

4 Patrik Pil ek 00 -09 -2946 H Šura ny 6278.500 100 

5 Ladis lav Hubin sk)i 01 -09-6005 H Šurany 6242. 100 100 

6 Jozef Titko 01-27 -7066 H Michalovce 6079.394 90 

7 Jozef Bulko 98-06-4744 H Trenčín 6003.252 90 

8 Dušan Broško 00-23-7506 H Spišská Nová Ves 5783.423 90 

9 Pavol Dzu nani n 00-26- 1684 H Ba rdejOV 5717 .603 90 

10 Viliam Petráš 99-25-2596 H Košice 5714.245 80 

11 Frantiašek Petnska 99 -09 -2686 H Prievidza 5712.249 80 

12 PhDr Ninčák M. + M 01·2 4- 331 4 H Košice 5628.383 80 

13 Jozef Zatko 00 -05-3601 H Trnava 5510.608 80 

14 Dávidík + Št efanč ík 02- 14-5368 H Žil ina 5502.591 80 

15 Jozef + Slavo Kasan 98- 10-2233 H Dolná t~ i tra 541 5.389 70 

16 Mi roslav Mic hlík 99-25-623 1 H Popra d 5341.678 70 

17 PhDr Nin čák M. + M. 97-24-7733 H Koš ice 5336.344 70 

18 Štefan Šutý 98 -04-1 966 H K. N.Mesto+Žilina 5326.957 70 

P. Č . Meno chovatera Číslo holuba P. OZ CHPH km Body. 

19 Marce l Meško 00-29-7019 H Tvrdošín 523~ . 938 60 
20 Vin cent Huna 99-05-5932 H Trnava 5235 .925 60 
21 VOjte ch Ga llcz 00- 21-1205 H Revúca 5203.65~ 60 
22 Štefan Ma a!eť'<ák 00-22 -1421 H Ružomberoľ 5 1 ~2.806 60 
23 ŠelÍno + Ša l agovič 00-24 -8852 H Košice 5146 .566 60 I 

24 Vladi mír Fuchs 00-28-5531 H Prešov 5133 .612 50 
25 Dušan RepéíK 98 -01 -3 132 H Bratislava 5121 .692 50 
26 Jozef Titko 00-27 -3354 H Michalovce 5121.238 50 
27 J. + P Volen tier gs-3D- 17 22 H Levice 5Q75 1ô5 50 
28 Ján Biaško 01-14-6244 H Bytča 5073 192 50 
29 Tibor Nagy 97- 1 8·~119 H Levice 5061.750 40 
30 ladislav David 99-18-11 í 5 H Levice 5045.455 40 
31 Juraj Michálek 99-13-0713 H Pov. Bystricé 5022.235 40 
32 Ján Homola 00-30-4553 H Dolná Nit ra 5021 .4 84 40 
33 Ing Mlros iav Vid hold 98-19-0998 H Ban Byst rica 4981 .957 30 
34 Štefan Molnár 00-2 1-0629 H Novo hrad 4951.461 30 
35 Miroslav Janík 01 -17-4234 H Ma rt in 4950.530 30 
36 M. + V Dvonč 01 -11-0536 H Topoféany 4819.996 30 
37 Rudolf Komár 99-10·4424 H Nit ra 4763.651 30 
38 Ga l oviČ + GalOVičová 01- 01-1405 H Pezinok 4488 .593 20 
39 Eduard Buček 99-29-1029 H Tvrdošín 4447.052 20 
40 Ludovít Górozdbs 01-07 -4084 H Nové Zá mky 4416 .195 20 
41 VOjtech Galicz 01-2 1 ·0~22 H Revúca 4381132 20 
42 M. + P. Mečár 01-16·7239 H Horné Kysuce 4320.772 10 
43 Géza Vi ncze 02 -21-1534 H Revúca 4189.988 10 
44 Nimik 98-2 0-0785 H Li pt Mikuláš 3966.300 10 
45 Fran tišek Kánai 00-07 -5502 H Komárno 3952 .494 10 
46 Štefan Bu gyl 97 -07 -3389 H Komárno 3711.692 10 

Kategória 
Výkon 

za rok Ha 
Do súfaže sa započítavajú 
holubici všetky preteky v 

sezóne 2003 , v ktorých sa 
umiestnila do 20% vífazov. 

P. Č . Meno chovatel'a Číslo holuba P. OZ CHPH km Body 

1 6 Aladár Szutá nyi 00-1 0-4825 Ha Dol ná Nitra 4371.17 1 60 

17 Igor Ivanec 97-12-4953 Ha Prievi dza 4287 .026 60 

18 Štefan Pleško 02-03-1144 Ha Ružomberok 4286.255 60 

19 Oldrich Sava ra 00-20-6008 Ha Pezinok 4277 .077 60 

20 Štefan Velický 00-02 -1438 Ha Se ni ca 4260.913 50 

21 Jozef La ban 99 -22 -90 19 Ha Poprad 4248.527 50 

22 Iva n K ováč 96-17-2 130 Ha Martin 4197.506 50 

23 FrantZác hensky 02-1 9-2248 Ha Banská Bystrica 4169.953 50 

24 Mi lan Lutica 00-29-44 77 Ha Tvrdošín 4153.783 40 

25 Jozef Bednár st. + ml. 01 -26-1614 Ha Bardej OV 411 4.658 40 

26 Kúdela Juraj 01-11 -3337 Ha Topofčany 41 01.867 40 

27 MGogora 02 -11 -3769 Ha Topofčany 4089.469 40 

28 Ján Matlák 00-07-3060 Ha Nové Zámky 3939.757 30 

29 Milan Straka 00-24- 8761 Ha Koš ice 3912.121 30 

30 AlOJZ Ščeci n a 02-27-4869 Ha Michalovce 3906 .615 30 

31 Fr.+ R. Va rg ic 98-21-3779 Ha Revúca 3871.324 20 

32 Ing . Vladimir Fa bian 99 -23 -65 43 Ha Sp Nová Ves 3835.326 20 

33 Štefan U rban čok 01-21-3022 Ha Novo hrad 3686.874 20 

34 P+P Kamensky 00·19-4707 Ha Novohrad 3.lJ76.6!X5 20 

35 J + B Klon ga 00-22-0310 Ha Li pt Mikuláš 3387.700 10 

36 Ján Pavlík 00-20-1496 Ha Trn ava 2984.163 10 

37 Dr. Struhár Miloslav 00-20-6556 Ha Bratisla va 2897 .223 10 

38 M. M~jkúth 99-07 -3298 Ha Komá rn o 1551.603 10 
. 

P. Č . Meno chovatel'a Číslo holuba P. OZ CHPH km Body 

1 Dušan Kuruc 90-S-77197 Ha K.N.Mesto+Žilina 6003.897 100 

2 ladislav David 98-18-4436 Ha levice 5!l31.954 100 

3 Ing. Fiala Alex .+ T. 00-09-4528 Ha Šurany 5787 ,000 100 

4 Pe ter Matatik 01-28-6085 Ha Prešov 5391.009 100 

5 Pe ter Matatik 00-28-3112 Ha Prešov 5290.263 90 

6 Milan Kvasnica 98·13-0076 Ha Pov. Bystrica 5175.178 90 

7 Peter Cvaško 00-13 -2050 Ha Pov. Bys trica 5131.790 90 

8 Peter Matalík 00-28 -3162 Ha Prešov 5041 .24 1 90 

9 Rudolf Kuli ch 97- 19-6 14 6 Ha Trenčín 4938.513 80 

10 Iva n Nekoranec 99- 14 -63 44 Ha Lilina 4857.054 80 

11 Kubala + Lacek 00-04-0172 Ha Terc hová 4781.750 80 

12 Štefan Kormanec 00 -16- 7324 Ha Horné Kysuce 4638320 70 

13 Ing Štefan Vajda 00-10-7840 Ha Nitra 4599.651 70 

14 Jozef Plačko 01-14-6008 Ha Bytča 4598.499 70 

15 Fran tišek Fabo 99 -08-3 453 Ha Nové Zámky 4454 .94 4 70 
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\.i.Kategória 
Výkon 

za rok H 
Do sútaže sa započítavajú 
holubovi všetky preteky v 
sezóne 2003 , v ktorých sa 
umiestni l do 20 % vítazov . 

r:, íi 

P. Č . Meno chovatera Číslo holuba P. OZ CHPH km Body 

1 Pavol Majtán 98-02-5499 H Senica 6687 ,320 100 

2 ladislav Hubinský 00-09-4079 H Šurany 6670.400 100 

3 Miroslav Pli ček 00-04-0059 H Terchová 6466.400 100 

4 Patrik Pil ek 00 -09 -2946 H Šura ny 6278.500 100 

5 Ladis lav Hubin sk)i 01 -09-6005 H Šurany 6242. 100 100 

6 Jozef Titko 01-27 -7066 H Michalovce 6079.394 90 

7 Jozef Bulko 98-06-4744 H Trenčín 6003.252 90 

8 Dušan Broško 00-23-7506 H Spišská Nová Ves 5783.423 90 

9 Pavol Dzu nani n 00-26- 1684 H Ba rdejOV 5717 .603 90 

10 Viliam Petráš 99-25-2596 H Košice 5714.245 80 

11 Frantiašek Petnska 99 -09 -2686 H Prievidza 5712.249 80 

12 PhDr Ninčák M. + M 01·2 4- 331 4 H Košice 5628.383 80 

13 Jozef Zatko 00 -05-3601 H Trnava 5510.608 80 

14 Dávidík + Št efanč ík 02- 14-5368 H Žil ina 5502.591 80 

15 Jozef + Slavo Kasan 98- 10-2233 H Dolná t~ i tra 541 5.389 70 

16 Mi roslav Mic hlík 99-25-623 1 H Popra d 5341.678 70 

17 PhDr Nin čák M. + M. 97-24-7733 H Koš ice 5336.344 70 

18 Štefan Šutý 98 -04-1 966 H K. N.Mesto+Žilina 5326.957 70 

P. Č . Meno chovatera Číslo holuba P. OZ CHPH km Body. 

19 Marce l Meško 00-29-7019 H Tvrdošín 523~ . 938 60 
20 Vin cent Huna 99-05-5932 H Trnava 5235 .925 60 
21 VOjte ch Ga llcz 00- 21-1205 H Revúca 5203.65~ 60 
22 Štefan Ma a!eť'<ák 00-22 -1421 H Ružomberoľ 5 1 ~2.806 60 
23 ŠelÍno + Ša l agovič 00-24 -8852 H Košice 5146 .566 60 I 

24 Vladi mír Fuchs 00-28-5531 H Prešov 5133 .612 50 
25 Dušan RepéíK 98 -01 -3 132 H Bratislava 5121 .692 50 
26 Jozef Titko 00-27 -3354 H Michalovce 5121.238 50 
27 J. + P Volen tier gs-3D- 17 22 H Levice 5Q75 1ô5 50 
28 Ján Biaško 01-14-6244 H Bytča 5073 192 50 
29 Tibor Nagy 97- 1 8·~119 H Levice 5061.750 40 
30 ladislav David 99-18-11 í 5 H Levice 5045.455 40 
31 Juraj Michálek 99-13-0713 H Pov. Bystricé 5022.235 40 
32 Ján Homola 00-30-4553 H Dolná Nit ra 5021 .4 84 40 
33 Ing Mlros iav Vid hold 98-19-0998 H Ban Byst rica 4981 .957 30 
34 Štefan Molnár 00-2 1-0629 H Novo hrad 4951.461 30 
35 Miroslav Janík 01 -17-4234 H Ma rt in 4950.530 30 
36 M. + V Dvonč 01 -11-0536 H Topoféany 4819.996 30 
37 Rudolf Komár 99-10·4424 H Nit ra 4763.651 30 
38 Ga l oviČ + GalOVičová 01- 01-1405 H Pezinok 4488 .593 20 
39 Eduard Buček 99-29-1029 H Tvrdošín 4447.052 20 
40 Ludovít Górozdbs 01-07 -4084 H Nové Zá mky 4416 .195 20 
41 VOjtech Galicz 01-2 1 ·0~22 H Revúca 4381132 20 
42 M. + P. Mečár 01-16·7239 H Horné Kysuce 4320.772 10 
43 Géza Vi ncze 02 -21-1534 H Revúca 4189.988 10 
44 Nimik 98-2 0-0785 H Li pt Mikuláš 3966.300 10 
45 Fran tišek Kánai 00-07 -5502 H Komárno 3952 .494 10 
46 Štefan Bu gyl 97 -07 -3389 H Komárno 3711.692 10 

Kategória 
Výkon 

za rok Ha 
Do súfaže sa započítavajú 
holubici všetky preteky v 

sezóne 2003 , v ktorých sa 
umiestnila do 20% vífazov. 

P. Č . Meno chovatel'a Číslo holuba P. OZ CHPH km Body 

1 6 Aladár Szutá nyi 00-1 0-4825 Ha Dol ná Nitra 4371.17 1 60 

17 Igor Ivanec 97-12-4953 Ha Prievi dza 4287 .026 60 

18 Štefan Pleško 02-03-1144 Ha Ružomberok 4286.255 60 

19 Oldrich Sava ra 00-20-6008 Ha Pezinok 4277 .077 60 

20 Štefan Velický 00-02 -1438 Ha Se ni ca 4260.913 50 

21 Jozef La ban 99 -22 -90 19 Ha Poprad 4248.527 50 

22 Iva n K ováč 96-17-2 130 Ha Martin 4197.506 50 

23 FrantZác hensky 02-1 9-2248 Ha Banská Bystrica 4169.953 50 

24 Mi lan Lutica 00-29-44 77 Ha Tvrdošín 4153.783 40 

25 Jozef Bednár st. + ml. 01 -26-1614 Ha Bardej OV 411 4.658 40 

26 Kúdela Juraj 01-11 -3337 Ha Topofčany 41 01.867 40 

27 MGogora 02 -11 -3769 Ha Topofčany 4089.469 40 

28 Ján Matlák 00-07-3060 Ha Nové Zámky 3939.757 30 

29 Milan Straka 00-24- 8761 Ha Koš ice 3912.121 30 

30 AlOJZ Ščeci n a 02-27-4869 Ha Michalovce 3906 .615 30 

31 Fr.+ R. Va rg ic 98-21-3779 Ha Revúca 3871.324 20 

32 Ing . Vladimir Fa bian 99 -23 -65 43 Ha Sp Nová Ves 3835.326 20 

33 Štefan U rban čok 01-21-3022 Ha Novo hrad 3686.874 20 

34 P+P Kamensky 00·19-4707 Ha Novohrad 3.lJ76.6!X5 20 

35 J + B Klon ga 00-22-0310 Ha Li pt Mikuláš 3387.700 10 

36 Ján Pavlík 00-20-1496 Ha Trn ava 2984.163 10 

37 Dr. Struhár Miloslav 00-20-6556 Ha Bratisla va 2897 .223 10 

38 M. M~jkúth 99-07 -3298 Ha Komá rn o 1551.603 10 
. 

P. Č . Meno chovatel'a Číslo holuba P. OZ CHPH km Body 

1 Dušan Kuruc 90-S-77197 Ha K.N.Mesto+Žilina 6003.897 100 

2 ladislav David 98-18-4436 Ha levice 5!l31.954 100 

3 Ing. Fiala Alex .+ T. 00-09-4528 Ha Šurany 5787 ,000 100 

4 Pe ter Matatik 01-28-6085 Ha Prešov 5391.009 100 

5 Pe ter Matatik 00-28-3112 Ha Prešov 5290.263 90 

6 Milan Kvasnica 98·13-0076 Ha Pov. Bystrica 5175.178 90 

7 Peter Cvaško 00-13 -2050 Ha Pov. Bys trica 5131.790 90 

8 Peter Matalík 00-28 -3162 Ha Prešov 5041 .24 1 90 

9 Rudolf Kuli ch 97- 19-6 14 6 Ha Trenčín 4938.513 80 

10 Iva n Nekoranec 99- 14 -63 44 Ha Lilina 4857.054 80 

11 Kubala + Lacek 00-04-0172 Ha Terc hová 4781.750 80 

12 Štefan Kormanec 00 -16- 7324 Ha Horné Kysuce 4638320 70 

13 Ing Štefan Vajda 00-10-7840 Ha Nitra 4599.651 70 

14 Jozef Plačko 01-14-6008 Ha Bytča 4598.499 70 

15 Fran tišek Fabo 99 -08-3 453 Ha Nové Zámky 4454 .94 4 70 
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Posudzovanie holubov 

na CV v

Nitre 

Pri delegovani posudzovatefov na predchádzajúcu 

predolym
pijskú CV sa v posudzovatefskej kom

isii roz· 
hodlo. že šancu dostanú skúsení dlhoroční posudzo
vatelia a na nasledujúcej naopak budú posudzovať tí. 
ktorí CV

 neposudzovali. Pri delegovaní posudzovate
fov sm

e vychádzali z tejto tézy a naviac pozvali z
Pofska 

dvoch skúsených posudzovatefov. N
akoniec prišiel iba 

p A
 Kow

alik.predseda posudzovate
fskej kom

isie. kto
rý pravidelne 

po
sudzuje ich celoštátne výstavy 

a posudzoval aj na olym
piáda

ch. 
Kto pozorne sleduje posudzovanie holubov na C

V
 

m
usí skonštatoval. že usporiadatelia i posudzovatelia 

z achovali absolútnu anonym
itu posudzovaných ho

lubov a
až 

po spracova
ní sa vedelo. čie sú víťazné 

holuby. 
Po rozbore posudzovacích lístkov m

ôžem
 konšta

tovať. že posudzovatelia sa výbo
rne zhodli. čo svedči 

B
odovacie lístky holubov 
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Posudzovanie holubov 

na CV vNitre 


Pri delegovani posudzovatefov na predchádza júcu 
predolympijskú CV sa v posudzovatefskej komisii roz· 
hodlo. že šancu dostanú skú sení d lh oroční posudzo
vatelia a na nasledujúcej naopak budú posudzovať tí. 
ktorí CV neposudzoval i. Pri delegovaní posudzovate
fov sme vychádzali z tejto tézy a naviac pozvali zPofska 
dvoch skúsených posudzovatefov. Nakoniec prišiel iba 
p A Kowalik. predseda posudzovate fskej komisie. kto
rý pravidelne posudzuje ich celoštátne výs tavy 
a posudzoval aj na olympiádach. 

Kto pozorne sleduje posudzovanie holubov na CV 
musí skonštatoval. že usporiadatelia i posudzovatelia 
zachovali absolútnu anonymitu posudzovaných ho
lubov aaž po spracovaní sa vedelo. č i e sú víťazné 
holuby. 

Po rozbore posudzovacích lístkov môžem konšta
tovať. že posudzovatelia sa výborne zhodli . čo svedči 

Bodovacie lístky holubov 

~ 1;~ir~r ~l~ r ~r~r ~ l ~ r ~ r ~ r~r~r5 r ~l ~r~ l il~r~ r ir~r ~ l ~ r ~r~r~ r ~r~ r ~l~r~ 

_oo- C. - - - .. __ oo 
~ o ~ ~ ~ 
~ o 80 O~OO~O oo °6 °0° 8° ceamo"o cn 8 o 8 __ cl o f..O ("") r- o> +..... o'l 1" o cl tO r ~ ,... (""") cn Ó ("") co <'-I -
c I + ao> l,;t ..,. + ,;t + + g + so: ó + . " ~ + ; ,;t .• • -:;: + '" + + Ó -:;: Ó 
ca ~..-- - ~<lS g?:J~~b~ 'Y.)~ ~1:~~~~go~fóNO--o ~ g ..-~-

f- I-l-l ' _. - - . - - ... 1 . 
co čl

cX ~ _ o o o 
~,:,I. CI 8 o + 8 o' 2 co ~ ct g c> c> c> C> cl g ""! c> ~ c> o 8 o cl o oo ":;:Iololol
~ 2 u") __ co ~ __ M o::> <, c:o ~ l.O r_ r - ~ <:-> ~ ..o C'-I __ __ ~ __ v'l g c..o ro- N 

~ ~ o ~ - . - I_f = o ~ f-~~ ~ . ·· r~f· ~ 818 oc> c> 1.1') c> 8 ooo oc> c> co cl' iĎ -:r c> 1" oCI o' Ó c> ('"\ 1 <o 0lo oc> Ó 
~ ~ = ~ ,- Ó <o ~ ·n '" <n cr> ~. ~, '" ó ó "" Ó "" ,'"> '" ~ '" ó - .. " '" <~ . - ':l'8 cl ~ t _ ~ ~.;o g 

CI 
o ....
-",o 
'>0=-co

N 

IO 
<"> 

oo 

c> 
..

~ 
..
'" 
-

~ ~I~I: ~ o~ 8 ~ o8 = o čl o~ o <> o o:== = o~f,: ~ 1'~I=lo I O l oloC'Q <=> C"'\J c> (c) c> .. c> o') _ .n <.J::) _ .. --> c> ('l") (""'J .,., ,...... (J ("") <"t) - ('>..J -t" C ('Y , "') ~. ~ 

w E ~ co IO cn (n I ". 

- ' -1-+-+-+-1-.-. . - ) -I--f-t-

~~=lol~lo l ~ l o l o l !lo l o l ~ l ol§ I ~ I ~ I O I O l ol~IOIOlolol?Glol~1olo l o l =lo l o l 
I I I I I I 1_·..· +-+--+-~-+--I-- +--l--l j- I- l -+-i-

jo, ~ !l1tl±J~~I~I +I+I+I+I+I +H~I~:1+1+1i 
1-4- ·t-+ I- -f- l-l--·-- -

~~,I~ I ~ I ~rg l ~ lg l ~ I ~ l g l ~I?GI~ I RI21~ I RI~19191~1~ l gIR I~I ~ 1 ° l gI91~1~ l g l 

~ 

I-

g 

g 

~;
Oco c., 

>cn 
fil ~ o o~ oC1iO~ g:=r, ~ M ~ ,,, ::t ",19 ~ I 

I- I--H-f--l- I·+

~~l so: I R I; I~ I ~ l ilg l ~lgIR I ~ l g l ~I?GI~ lgl gl~I~ I ?GI~ I ~lg I R I ~ 1 9 1 9 1?G 1~1~1~ 1 
ao> 

W?s 
+

9 

~~ ~J J ~ I 
~ 

ťa ~ ~~ 
~~ -'" ~ ~E ~ 
m~Q)o fO o ::EU) ::::J 

~~~=~ ~> ~c ~ Z =c~rnE 0~ l]l~"I~ ~ ~ ~ ~ 1) ~ ~ ~ ~ '" nl =:; ~ . ~ .g .~ ~ ~ ~;~ ~1) ~~<n .~~g '"'~c ·gl
c ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ ' ~ ~ " ~ ~ o ~ ~ E~ o'~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~~ =~ ~'§ o ~ 
~~ 

I 
D... 
I 
(.,) 

~~~~~~~~m~zm~o~~z~~~m~~mz~ I oc

o· ~ 
~ 
~ 

~ 1..cI N ld "': I<ri I<ri cri l .,; IO I ..cINl d "': ~I~ I ~ I ~I~ ~ 1 ~1~1~1~ 1 ~1~ l g l ~l~ 

I' t~u. \;ffl \·3t~· r 'r;u I l~ 

Kow;\lIk H.7S fU5 IH,')."-, 

('I~~ci fU!) H.7!'", ,~.7 :; 

()r.. ~k.1 

l'ikk 

fl,n :l 
~(l() 

tt 7:, 
I~ 7;1 - -

I R,7:, 
HU') 

~~I~~l rk. ., H .7:' ~. 7 :) - -- Ift.75 

A 7r; 

2.~~~.~.5(1.. 
:lM . !",Q 2}(.7:1 

'.ll-l , !'1Q 21'1.50 

:~H . 7:, 
'l~ :.0 
::1l.5O 

',0',;.1") 

''\"w;lll k 

I II 1 J.!~· 1 

DIH-" k . \ 

ľil\'k 

f: h,r.d fl. .ir;~~_~1-"· 7" .p'll'kn _ ~ . t\ _7~ 
"Ih- k !l.on 
:-)1 "III ..k.;l A.n", 

o fi. 7~1l 

OZCIIl'l 

I. 

(:i~~----I H.75 

~.7~~.ru~_~ fi.75l"i1ek 
~- H.75 

1 

\ f.t ,!i(1 H.7~ 

.. Uf .,.. 

~ Posudzovatelia CV 
Pílek, Kowatik, Druska, Mgr. Clngel 

'W 
t · GJ.., 

vJ 

111 
zľava: Šlmurka, 

!'l'l.7:1 

n1 ......n 
~)~ . 2:) 

<1:1 7;. 

'1:\''2;1 

H( !)O.R,ní ~~;~:: ~r- ::~::~~~ t·· ::~ ~ :~ 
'lf'{ .!1'll ?.H.!"..,() !l;l,:!:l R7W:,1,",.7~ 

- 1.-;;:7;.-1~'2 !-1 :';_5 ~ ': \~I)( ' ~.r,o . . I ~ -~) 
:l.H ~'v ' 211,7:' ~r.l.7'")R!",O IA.:.o 

2~.~>OO I 2X.(;(ôC, I !lI3 .082,!'lo r.nu~ . r,G6 

f ... . ' . 01 -1 g, .98I~,.J . ,oz ~HPH Novohrad. . UHC!~S~J'" 
4.~ :s.1',,~udJ.(') v:\l('rl .,nli'!::-::: It-I .:I.!i 8.758.50 2".7."-t2H.1: 1. I 02.'"I~owallk 

!J:\ . ~~) _~l', ;J<? _2A,!",( 1I tl.r.oR.7S 
~:1.00".lH,!)() 2R!",('l~ . r,.()K75 

I t-It".,( ' I 2R!")() ?A.~~.\ _ !1:l . 7!".H.r;n 
~.;.o (nno'~-2R~~l-t-..~() 
2"i ,'llfi I 9'2 .916

il 
H,U,1l I K.()f;fj ! ·.l fo(.:lf)OR7:-.0(-) 

11 POŠTOVÝ HOlUB 112004 
POŠTOVÝ HOlUB 112004 10 



pAJST 2003IO c 
,MUDr. ondrej fi Vladlmfrt5 MI'" I~ Alexander F1. i. ~ť 'I ť "Jozef DIlchovIč ť " 

~ ~,·I,~· Lutlca (\f" Šimko ~ \,:~" Beňák ti" ~r '" A st. + ml. \.1 ",' "';J a Tomái F1ala /. ~ "" ';1 
, 1ERCHOVi~:i,' \:.:j" TOPOlČANY ~, : '" \,:\" SENICA \;::+' ŠURANY "";YORAVA ~>' r' 

, I Štefan I ~ Matej a Ján ď~ i 1.1 
~ ',: > Pleiko t i , i o . 1., J., {,;y ~ ChlebOl .<'.;/ 't" "<';'1 

" I" -1\1 1 1 ...... . 1 / , "
RUŽOMBE~' \."" ,,;/ rftftAVA '<\,.;; 

i -~~ r'~/\ 8úa '. 
\~./~ VInCZ I 

.,. • \ , l ", 

REVUCA " ./'. 

Ján , '1.) J. IKrIiaada, P. MOnIYeC, D. 8I.qOI'.i Flwltliek \,f MVDr. 11IJor, Albert a vmc:.nt ť .' GaiIIová ~ri ,SIaVOMÚ' 
, j' ti ",' i' ' ·,:i) · KleIn IF ~ ..: >" I(jn.aI ~f , / . GOnNII tt ", .,~"" ';~ t.,- ..... ~·':I... . \\ SOOOt. " ,\ ~ " 1.1 '. 1; TItoTATRY ,,1.1BARDEJOv\ " , . }t , > ! PRlEVI.D,.... ',, ! \' ,\ PREŠOV \:~, ,,',,'1 "" .;1 POPRAD ,.1.1 '" ';1KOMÁRNO~, ' : ' ~'.; i BnČA <i'.,; ŽlUNA .<:i~ ~ ,, ·l· ",,';Y 



pAJST 2003IO c 
,MUDr. ondrej fi Vladlmfrt5 MI'" I~ Alexander F1. i. ~ť 'I ť "Jozef DIlchovIč ť " 

~ ~,·I,~· Lutlca (\f" Šimko ~ \,:~" Beňák ti" ~r '" A st. + ml. \.1 ",' "';J a Tomái F1ala /. ~ "" ';1 
, 1ERCHOVi~:i,' \:.:j" TOPOlČANY ~, : '" \,:\" SENICA \;::+' ŠURANY "";YORAVA ~>' r' 

, I Štefan I ~ Matej a Ján ď~ i 1.1 
~ ',: > Pleiko t i , i o . 1., J., {,;y ~ ChlebOl .<'.;/ 't" "<';'1 

" I" -1\1 1 1 ...... . 1 / , "
RUŽOMBE~' \."" ,,;/ rftftAVA '<\,.;; 

i -~~ r'~/\ 8úa '. 
\~./~ VInCZ I 

.,. • \ , l ", 

REVUCA " ./'. 

Ján , '1.) J. IKrIiaada, P. MOnIYeC, D. 8I.qOI'.i Flwltliek \,f MVDr. 11IJor, Albert a vmc:.nt ť .' GaiIIová ~ri ,SIaVOMÚ' 
, j' ti ",' i' ' ·,:i) · KleIn IF ~ ..: >" I(jn.aI ~f , / . GOnNII tt ", .,~"" ';~ t.,- ..... ~·':I... . \\ SOOOt. " ,\ ~ " 1.1 '. 1; TItoTATRY ,,1.1BARDEJOv\ " , . }t , > ! PRlEVI.D,.... ',, ! \' ,\ PREŠOV \:~, ,,',,'1 "" .;1 POPRAD ,.1.1 '" ';1KOMÁRNO~, ' : ' ~'.; i BnČA <i'.,; ŽlUNA .<:i~ ~ ,, ·l· ",,';Y 



Krížom · krážom po Európe 

Dlhé trate 

V decembri roku 2000 som so svoji m 
priaterom dopisovatelom časopisu Dobrý lot 
Tadeu šom Nowakom navštívil hol ubníK Cor 
do Heide v Made v Holandsku . Maj itef ho· 
lubníka, ktorý v roku 1999 vyhral európsky 
maratón na dlhých tratiach, podniká v sta· 
vebníctve. 

Prišli sme neohlásení a po krátkej zdvo· 
ril ostnej konverzácii sme prejavi li záujem 
o prehliadku holubníka a chovného mate· 
riálu . Bolo nám oznámené, že chovatela 
v roku 1999 vykrad li a tak do svoJho zaria· 
den ia nie je ochotný pus tiť nikoho . Po chvíT· 
ke p resviedčania bol ochotný p r in i esť šty
ridsať holubov v boxoch do klubovne na pre· 
hli adku. Po ich prezret í sme skonštatova li , 
že sme videli jeden z naj lepších materi álov 
v Európe. Pôvod t ýchto holubov ju u P. La· 
zeroms . Sú to ardenské holuby najvyššej 
kva lity ako napr. holubica 1 31, ktorú vlast
nil Jan de Weerd (nie Piet de Weerd) . Zá
kladný chovný holub , ktor ý priamo pochá· 
dzal od Pieta Lazeroms, sa volal Klamper 
(Don ker Superwerk) . Tento holub splodil 
pätnásť holubov a holubíc, synov, dcér, vnu· 
kova vnučiek, ktoré získali š pičkové umiest· 
nenia do desiateho miesta z 35 cien. Tohto 
holuba považujem za najlepšieho chovné· 
ho holuba Európy pos ledného desaťroč i a. 

Chov bol ešte doplnený niekofkými holu· 
b icami od P. de Weerd, pochádzajúcich pre
vážne z ardenskej línie Oude Kruk . 

Pri prehliadke ma najviac zaujal chovný 
holub De Perpignan NL 93-9345564 (syn 
Klampera), ktorý ako ročiak obsadil 7. miesto 
v národnom preteku Perpignan 94. Najlepším 
pretekárom bol jeho syn Don Michel, ktoré· 
mu som dal meno Manekýn. Získal sedem
nástu a dvadsiatuprvú národnú cenu z Per
pignanu, vždy v konkurencii šesťtisíc holubov. 
Niekofko holubov z tejto línie zakúpili bratia 
Brugemannovci, výsledky ktorých na popud 
priatefa Ladi Báťka, sledujem už niekofko ro
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kov. Ich holuby nd~JfI 

klad leteli poslednú 
National Barcelonu 
- 41 nasadených, 
32 umiestnených z 
jednej z najväčších 

vzd ialeností v Ho
landsku 1250 km. 

Z ďal šieho rozho
vo ru vyplynulo, že 
máme v Holandsku 
s pol oč né ho zn ámeho. Cor de Heijde si 
v roku 1999 vybral za partnera pre ďal š í 

chov majho už dlh o ročného priatela Jana 
Theelen a. Vo vo liére pána Theelena spolu 
pári a holuby a delia sa o ne. Chcel som si 
objednať jedno mláďa po De Perpignanovi, 
ale bohuži a ľ bolo pre mňa finan č ne nedo· 
stupné. V svojom chove však mám troch 
super samčekov z kríženia Cor de Heijde. 
A čím su výnimočné? Veľkosťou stredné až 
menšie, s prvotriednym operením, super dý
chaním, úzkymi dýchacími štrbinami , veľmi 
kľudné. 

HolubníK Jána Thee lena sme navštívi li 
ako ďalší v poradí. Majiteľ ma významne po· 
klepal po pleci (už vede l, kde sme boli na 
návšteve) a boli sme ohodnotení ako dobrí 
klas ifikátori. 

Ďal š ia sága je o holuboch bratov Bruge· 
mann. Láďa Bátek ma už pred šiestimi rok· 
mi navádza l ku kúpe týchto holubov. Sú to 
znovu holuby ardenského pav odu so zák la· 
dom od Hein Oostenrijk a patria do kategó
rie cenovo najdrahších holubov v západnej 
Európe. Ako p. AdamíK zistil, jedno mláďa 
stá lo 1500.- eur. V rokoch 2002-2003 som 
prostredníctvom svojh o priate ľa Roberta 
Venusa získal osem kusov týchto holubov 
prevážne línií Orh an, Tycha a Myra. 

Robert Venus preteká veľmi málo. V roku 
2002 na pretek St. Vincent (850 km) nasa
dil19 osemmesačných holubov, v prevážnej 
miere Batenburg a Brugemann . Z preteku sa 
vráti lo triná s ť. Holuby Batenburg majú tiež 

ardenský pôvod. Pochádzajú od chC'va tela z 
Holandska, ktorý býva v Amsterdame. Za. 
kladné chovné holuby sú De Witbuik a De 
Super 05 , brat ktorého je dedom druhého 
holuba z národného preteku z Daxu. Tieto 
holuby sa výborne uplatnil i vo Francúzsku u 
Rogera Se nicourt. Z tejto lín ie mám štyri 
kusy. 

Ďalšou líniou u Roberta Venusa je líni a 
De Super - Crack Crusson. Ide o absolútne 
výnimočného holuba F 68-457421. ktorý po
čas štyroch rokov získal 46 cien , z toho je. 
dená sťkrát prvú cenu (napr. St. Vincent, 
Barce lona, Narbonne) a š tyrid sa ťtri k rát sa 
umies tnil v prvej desiatke. Aj od tohto ho. 
luba som si doviezol sedem kusov, vo väč. 
šine prípadov vn ukova pravnukov. Tento ho
lub nemal rodokmeň a nie je potvrdená do·' 
mnienka, že pochádza zo starej línie Comi. 
ne . Synovia a vn uci tohto hol uba niekolko. 
krát vyhrali národné a medzinároclné prete
ky po celej Európe, vrátane Anglicl'il . 
Ďa l šia líni a pochádza z dvoch holubov De

maret - jedná sa o starú líniu Bricoux x V / 
DEspt, kde na sa mce z tejto línie (poc há. 
dzajú z prvého inernacioná lneho v íťaza Bar. 
celonya prvého nacionáln eho Ali cante) boli 
pripárené v jednom prípade Theelenska ho. 
lubica, vífazka Barcelony ročiakov a v dru
hom prípade sestra Sarin y od bratov Ha
gens. Ide o holuby pôvodu Jan Th ee len. 
Sarina zaletela 1. medzinárOdnu Barce lo
nu holubíc a 3. medzin árodnu ce lkove. 

V minuloročnej Barcelone Robert Venus 
konštatoval ako prvého kríženca Jan Thee
len - Super - Crack Cru sson, druhá bola 
osemmesačná brugemennská holubica so 
starým rodovým krúžkom (dvojročná). 

Ďal šie d lho traťové ho luby som získal 
v roku 2002 od H. de Werd Pri návšteve 
v auguste som si chcel vybrať z mláďat pri
pravených na odstavenie, ale n ič sa mi ne
páčilo. Bolo to v pondelok a s ošetrovatelom 
Jan van Royem som sa dohodol, že prídem 
v stredu, nech mi pri praví ročné holuby. Vy. 
bra l som si jedného holuba a dve holubice 
z línií Sllerpa Tensing. národný víťaz Barce
lony, Oude Kruk, Bonte Koe. Su to prevážne 

15 

ardensl,é holuby. ktoré v národných prete
koch v protivetre a za ven,ých hort'lč a v zís. 
kal i popredné umiestnenia. 

Od augusta mám odchov holubov od D. 
de Hoogh - Zn . ktoré som si objednal na 
olympiáde v Lille na doporučenie Jana van 
Roy, sú to holuby pôvodu V. D. Wegen. C. 
de Heijde línie Klamper. 

Po skú senostiach s aklimatiZácIou poš, 
tových holubov dovezených z Belgicka a 
Holandska viem, ze je to otázka dvoch až 
troch generácií. kým sa holuby u nás akli
matizujú a budlí dos ahovať vyn ikajlíce vý
sledky. 

Stredné trate 
Na olympiáde poš tových holubov v Kap

skom Meste v roku 2001 som sa stretol s 

Fl or Vel'voortom a asi po dvojhodinovej pre
svedč ovace j d i sk usii so m ho primäl 
k tomu. že svoje chovné holuby spá ri podla 
môjho želilll ia . Dohodl i sme sa nil drullOlll 
páre ní koncom marca. V spomínanom roku 
som ale nemal ve ra vorného času a tak som 
tohto chovate ľa navštívi l koncom marca v 
roku 2002 spo lu s Franti škom Šebestom a 
svojim priaterom zo zahraničného obchodu 
Jirkom Fialom . Dohodli sme spárenie šies. 
tich párov chovných holubov podla mojich 
predstáv a odber ho/líbät pod ra určené ho 
pohlaVia od jednotlivých párov na konci sep
tembra. FIN Vervoort dohodu dodržal a ja 
som sa snaži l zilbezpečiť fin anc ie na ná
kup . Doviezo l som troch samčekovat ri 
sa llli čky. potomkov od brata Fieneke, ses
try Fieneke il potomkov olympIJských holu
bov, mimo iného aj od sestry Aske. ktorá 
zastupovala belgickú kolekciu na olympiá. 
de v lille . Krátko na to. asi o dva mesi ace. 
Flor Vervoort zomrel na embóliu prlíc . Sko
lil a ho bezvýznamná chn'pka. ktoní podce
nil a skon al. 

V decembri v nemeckom meste Pade
born organizova l draŽbu p. Putlllann. ktorej 
som sa zlíčast nil spolu s p. Hirnom (drah 
tel) a p. Kondry som. Pán Putmann holuby 
kúpil v jarných mesiacoch a tým, že Flor Ver. 
Voort zomrel. ceny sa vyšplha li do nezmy. 
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Krížom · krážom po Európe 

Dlhé trate 

V decembri roku 2000 som so svoji m 
priaterom dopisovatelom časopisu Dobrý lot 
Tadeu šom Nowakom navštívil hol ubníK Cor 
do Heide v Made v Holandsku . Maj itef ho· 
lubníka, ktorý v roku 1999 vyhral európsky 
maratón na dlhých tratiach, podniká v sta· 
vebníctve. 

Prišli sme neohlásení a po krátkej zdvo· 
ril ostnej konverzácii sme prejavi li záujem 
o prehliadku holubníka a chovného mate· 
riálu . Bolo nám oznámené, že chovatela 
v roku 1999 vykrad li a tak do svoJho zaria· 
den ia nie je ochotný pus tiť nikoho . Po chvíT· 
ke p resviedčania bol ochotný p r in i esť šty
ridsať holubov v boxoch do klubovne na pre· 
hli adku. Po ich prezret í sme skonštatova li , 
že sme videli jeden z naj lepších materi álov 
v Európe. Pôvod t ýchto holubov ju u P. La· 
zeroms . Sú to ardenské holuby najvyššej 
kva lity ako napr. holubica 1 31, ktorú vlast
nil Jan de Weerd (nie Piet de Weerd) . Zá
kladný chovný holub , ktor ý priamo pochá· 
dzal od Pieta Lazeroms, sa volal Klamper 
(Don ker Superwerk) . Tento holub splodil 
pätnásť holubov a holubíc, synov, dcér, vnu· 
kova vnučiek, ktoré získali š pičkové umiest· 
nenia do desiateho miesta z 35 cien. Tohto 
holuba považujem za najlepšieho chovné· 
ho holuba Európy pos ledného desaťroč i a. 

Chov bol ešte doplnený niekofkými holu· 
b icami od P. de Weerd, pochádzajúcich pre
vážne z ardenskej línie Oude Kruk . 

Pri prehliadke ma najviac zaujal chovný 
holub De Perpignan NL 93-9345564 (syn 
Klampera), ktorý ako ročiak obsadil 7. miesto 
v národnom preteku Perpignan 94. Najlepším 
pretekárom bol jeho syn Don Michel, ktoré· 
mu som dal meno Manekýn. Získal sedem
nástu a dvadsiatuprvú národnú cenu z Per
pignanu, vždy v konkurencii šesťtisíc holubov. 
Niekofko holubov z tejto línie zakúpili bratia 
Brugemannovci, výsledky ktorých na popud 
priatefa Ladi Báťka, sledujem už niekofko ro
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kov. Ich holuby nd~JfI 

klad leteli poslednú 
National Barcelonu 
- 41 nasadených, 
32 umiestnených z 
jednej z najväčších 

vzd ialeností v Ho
landsku 1250 km. 

Z ďal šieho rozho
vo ru vyplynulo, že 
máme v Holandsku 
s pol oč né ho zn ámeho. Cor de Heijde si 
v roku 1999 vybral za partnera pre ďal š í 

chov majho už dlh o ročného priatela Jana 
Theelen a. Vo vo liére pána Theelena spolu 
pári a holuby a delia sa o ne. Chcel som si 
objednať jedno mláďa po De Perpignanovi, 
ale bohuži a ľ bolo pre mňa finan č ne nedo· 
stupné. V svojom chove však mám troch 
super samčekov z kríženia Cor de Heijde. 
A čím su výnimočné? Veľkosťou stredné až 
menšie, s prvotriednym operením, super dý
chaním, úzkymi dýchacími štrbinami , veľmi 
kľudné. 

HolubníK Jána Thee lena sme navštívi li 
ako ďalší v poradí. Majiteľ ma významne po· 
klepal po pleci (už vede l, kde sme boli na 
návšteve) a boli sme ohodnotení ako dobrí 
klas ifikátori. 

Ďal š ia sága je o holuboch bratov Bruge· 
mann. Láďa Bátek ma už pred šiestimi rok· 
mi navádza l ku kúpe týchto holubov. Sú to 
znovu holuby ardenského pav odu so zák la· 
dom od Hein Oostenrijk a patria do kategó
rie cenovo najdrahších holubov v západnej 
Európe. Ako p. AdamíK zistil, jedno mláďa 
stá lo 1500.- eur. V rokoch 2002-2003 som 
prostredníctvom svojh o priate ľa Roberta 
Venusa získal osem kusov týchto holubov 
prevážne línií Orh an, Tycha a Myra. 

Robert Venus preteká veľmi málo. V roku 
2002 na pretek St. Vincent (850 km) nasa
dil19 osemmesačných holubov, v prevážnej 
miere Batenburg a Brugemann . Z preteku sa 
vráti lo triná s ť. Holuby Batenburg majú tiež 

ardenský pôvod. Pochádzajú od chC'va tela z 
Holandska, ktorý býva v Amsterdame. Za. 
kladné chovné holuby sú De Witbuik a De 
Super 05 , brat ktorého je dedom druhého 
holuba z národného preteku z Daxu. Tieto 
holuby sa výborne uplatnil i vo Francúzsku u 
Rogera Se nicourt. Z tejto lín ie mám štyri 
kusy. 

Ďalšou líniou u Roberta Venusa je líni a 
De Super - Crack Crusson. Ide o absolútne 
výnimočného holuba F 68-457421. ktorý po
čas štyroch rokov získal 46 cien , z toho je. 
dená sťkrát prvú cenu (napr. St. Vincent, 
Barce lona, Narbonne) a š tyrid sa ťtri k rát sa 
umies tnil v prvej desiatke. Aj od tohto ho. 
luba som si doviezol sedem kusov, vo väč. 
šine prípadov vn ukova pravnukov. Tento ho
lub nemal rodokmeň a nie je potvrdená do·' 
mnienka, že pochádza zo starej línie Comi. 
ne . Synovia a vn uci tohto hol uba niekolko. 
krát vyhrali národné a medzinároclné prete
ky po celej Európe, vrátane Anglicl'il . 
Ďa l šia líni a pochádza z dvoch holubov De

maret - jedná sa o starú líniu Bricoux x V / 
DEspt, kde na sa mce z tejto línie (poc há. 
dzajú z prvého inernacioná lneho v íťaza Bar. 
celonya prvého nacionáln eho Ali cante) boli 
pripárené v jednom prípade Theelenska ho. 
lubica, vífazka Barcelony ročiakov a v dru
hom prípade sestra Sarin y od bratov Ha
gens. Ide o holuby pôvodu Jan Th ee len. 
Sarina zaletela 1. medzinárOdnu Barce lo
nu holubíc a 3. medzin árodnu ce lkove. 

V minuloročnej Barcelone Robert Venus 
konštatoval ako prvého kríženca Jan Thee
len - Super - Crack Cru sson, druhá bola 
osemmesačná brugemennská holubica so 
starým rodovým krúžkom (dvojročná). 

Ďal šie d lho traťové ho luby som získal 
v roku 2002 od H. de Werd Pri návšteve 
v auguste som si chcel vybrať z mláďat pri
pravených na odstavenie, ale n ič sa mi ne
páčilo. Bolo to v pondelok a s ošetrovatelom 
Jan van Royem som sa dohodol, že prídem 
v stredu, nech mi pri praví ročné holuby. Vy. 
bra l som si jedného holuba a dve holubice 
z línií Sllerpa Tensing. národný víťaz Barce
lony, Oude Kruk, Bonte Koe. Su to prevážne 
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ardensl,é holuby. ktoré v národných prete
koch v protivetre a za ven,ých hort'lč a v zís. 
kal i popredné umiestnenia. 

Od augusta mám odchov holubov od D. 
de Hoogh - Zn . ktoré som si objednal na 
olympiáde v Lille na doporučenie Jana van 
Roy, sú to holuby pôvodu V. D. Wegen. C. 
de Heijde línie Klamper. 

Po skú senostiach s aklimatiZácIou poš, 
tových holubov dovezených z Belgicka a 
Holandska viem, ze je to otázka dvoch až 
troch generácií. kým sa holuby u nás akli
matizujú a budlí dos ahovať vyn ikajlíce vý
sledky. 

Stredné trate 
Na olympiáde poš tových holubov v Kap

skom Meste v roku 2001 som sa stretol s 

Fl or Vel'voortom a asi po dvojhodinovej pre
svedč ovace j d i sk usii so m ho primäl 
k tomu. že svoje chovné holuby spá ri podla 
môjho želilll ia . Dohodl i sme sa nil drullOlll 
páre ní koncom marca. V spomínanom roku 
som ale nemal ve ra vorného času a tak som 
tohto chovate ľa navštívi l koncom marca v 
roku 2002 spo lu s Franti škom Šebestom a 
svojim priaterom zo zahraničného obchodu 
Jirkom Fialom . Dohodli sme spárenie šies. 
tich párov chovných holubov podla mojich 
predstáv a odber ho/líbät pod ra určené ho 
pohlaVia od jednotlivých párov na konci sep
tembra. FIN Vervoort dohodu dodržal a ja 
som sa snaži l zilbezpečiť fin anc ie na ná
kup . Doviezo l som troch samčekovat ri 
sa llli čky. potomkov od brata Fieneke, ses
try Fieneke il potomkov olympIJských holu
bov, mimo iného aj od sestry Aske. ktorá 
zastupovala belgickú kolekciu na olympiá. 
de v lille . Krátko na to. asi o dva mesi ace. 
Flor Vervoort zomrel na embóliu prlíc . Sko
lil a ho bezvýznamná chn'pka. ktoní podce
nil a skon al. 

V decembri v nemeckom meste Pade
born organizova l draŽbu p. Putlllann. ktorej 
som sa zlíčast nil spolu s p. Hirnom (drah 
tel) a p. Kondry som. Pán Putmann holuby 
kúpil v jarných mesiacoch a tým, že Flor Ver. 
Voort zomrel. ceny sa vyšplha li do nezmy. 
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selnýcl1 výšok - pnemerne 	1600 eur za 
holuba lC sederndes:3t:(:h d~3ze:;ýc~ !', :":SC'/. 

Vrcholom bola posmrtná dražba, keď holu
by kúpil Jan Hermans , holandský novinár. 
Predaj holubice Fieneke 5000, ktorá repre
zentovala Belgicko na olympiáde v Blackpo
ole 1999 bol zrealizovaný za úc tyhodných 
90 .000 eur (v prepočte takmer tri milióny 
korún). Flor Vervoort bol výnimočný chova 
tel' a skromný človek. Od roku 199 1 do roku 
2003 pať jeho holubov reprezentovalo na 

olympiádach. 
Koncom marca 2002 som navštívil spo

lu s Franti škom Šebestom a Jirkom Fialou 
dalšiu chovaterskú legendu - rodinu Van 
Hove - Uytterhoeven . Pri š li sme v termine , 
keď holuby boli po prvých dvoch liahniach 
rozpárené. Opať sa ml naskytla možnosť zre
alizovať to isté čo u Ve(voorta. Po troch ~lO
dinách úporného presviedčania mi Miet van 
Hove umoznil napáriť pat párov podfa moj
ho "gusta " s tým, ze si pre odchov pridem 
v septembri , čo sa aj stalo. Z piatich kusov 
som jedno mláďa nezobral. pretože bol ne
foremný a jedno omylom Van Hove prihlásil 
do národnej dražby (bol už v katalógu). Pod· 
la informácií mójl10 priatefa Nowaka dove
zený materiál bolo to najlepšie, čo na t);cI1
to 11OIubníkoch bolo - vnuci Jonge Bolel o, 
Elektric Blue, Capuc ino , Golden Boy, JOI1ge 
Bange II, Miss Brasil a synovia Napoli a 
Playboy. Zárovel) son l sa s nimi dollUdol, 
že Im vrátim nejaké holuby z kríženia s FI(;( 
Engel s z Wite a 231. 

Už niekofkokrát som pot ulovýbornom 
cl10vatelovi Paul Hul s . Je to t lovek velllll 
zaneprázdený , no v ho lubiarskom športe 
vefký odborník. Pári I10luby v Herbotsov, je 
rovnoce nným partnerom Gaby Vandenabe 
ele. Svojim spósobom posobí kuriózne, pre
tože svoje holuby Iwpredava . O jel10 holu
bárskych kvalitách sve dč i fakt, že v roku 
1998 kúpil od Flora Vervoortha holubicu AII
ne, s ktorou absolvoval prvú národnú Ar
genton mladých 110lubov. Od tejto 110Iubice 
som získal vnuka. 

Pri návšteve Roberta Ve nusa som si vši· 
mol holuba, ktorél10 som v minulých rokocl1 
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np'!idel. Bol to syn Fi ga, ktorý v roku 2001 
'.'i' :i~3! 1. ;:~rQdn~ \' B8:...:rges 3 b~! 3. n~rcd
ným esom Belgicka na stredných tratiach. 
Jeho majiterom je Anton Reynaert, ktorého 
holuby pochádzajú l Pepermans línie Rober
ta Venusa, je to vnuk Goena. V piatom diele 
od Nebla je tento chovatel' uverejnený s ver
kou reklamou a malou zmienkou o pôvode 
(Venus). Niekedy je to v Belgicku rovnako ako 
v Cec I1ácll __ . Z týchto holubov som si dovie 
zol vnučku Figa. 

Mimochodom, v roku 2003 bol Robert 
Venus vyhodnotený (v odbornom holubár
skom časopi se, meno ktorého si už nepa· 
~átám) ako najlepšia chovná stanica v Bel
gicku. Na dru110m mieste skončili bratia 
Herbot s. Robert Venus uvádza v každom 
európskom štáte jednu svoJu filiálku. V 
Čechách je tam uvedená BOHEMIA - Jiťí 

Dubský. 
\f lete roku 2003 som navštívil Dirk & Lo

ui s van Oyck , o holubníku ktorého som po
č ul samé superlatívy. Hlavne to, že jeho ho
luby letia špičku u Koopmana (NL). Prange
ho (O) a Roberta Klementa (O). U Prengeho 
bol priamy potomok He druhé eso Nemec
ka, u Koopmana Kleine Dirk ako roč iak prvý 
národný 110lub a u priateľa 	Roberta pr vá 
cena z deSiatich tisic holubov a drulla cena 
zo siedmycll tisic. A tak by to asi malo vyze
rať, že hol uby lietajú nielen u chovatel'a, ale 
<'lj u ostatnýcll, ktorým icll prenechal. Ceny 
tychto holubov su pnliš vysoké a tak mi nič 
iné nezostalo, len najst sponzorov. Nakoniec 
som priviezol tri kusy - vnuka Bourges, syna 
Bourges (Bourges letel druhú národnú cenu 
- 40 . 401 holubov) a z deväťdesiatich per
cent sestru Golden Lady. V tejto súvislosti 
by som rád poďakoval priatelovi Mildovi Vše 
tečkovi za ve l'korysos ť pri zabezpečení tých 
to holubov v októbri 2003. 

Všetkým chovatelom prajem úspeš nú 
tohtoroč nú sezónu, vefa šťastia, zdravia, 
spokojnosti, menej svárov a nachádzan ie 
spoločnej ce sty__ . Ved všetci máme spoloč

ný ciel!!1 
P. 	 S V holubárstve sú si všetci rovní! 

Jm Dubský 
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Informácia pre členov a záujemcov 
o členstvo v Stredoeurópskom maratón 

klube Slovensko (SEMK) 
Dň" 14. khru;íra 2(Xl4 sa v hudow sídla SZ ('HJ>f[ v Nilre Uskuloční Valná hromada z.ístup

cov Sf:MK z jedllolli vých ohlaslí, kloré uí. v roku :wm prdek;ili alcho sa za ujím;uú o pretekanie 
v lomto kluhe v nasledujlícich mkoch. I'llI.v (rnky Sl! ml.Oslané do všetkých 07., ktoré pripadajú 
do úva hy 'Lúčaslňov,,( sa týchto pretekov. 

SEMK oi'ici;ilnc vykonáva svoju č inn!).,ť od roku 2(Xn. V nultolll ročníku 2D02 SJ uskutoč nil 

pldek Blllsc:l la llčasti prihliÍJ1e 4()() h<lluhov a asi 100 ch"valdov, klorý mali v pn:tekových 
pLínoch ()/. Trenčín a Trna va. Ked'ie: plldnely na vylvorenie Illaratún kluhu neustále prichád/.a li 
aj / iných OZ, nic:kolko zanie:tencov vylvurilo propolície a ofici ;í lne zaregistrovali šporlovým 
khlh - SEMK Slovensko. 111.~p irác ia pri ~ la hlavné I Madi1rska, kde založili SEMK pred piatimi 
rokmi ;1 neskôr sa k nemu pripojilo aj !{aktísko. 

Na ustallovujlícej sc hôd/i (12.04.2001 ) v Nilrl~ hni .' chválený preláový pl ,\n, ktorý pnzo
st ,í val z lroch prelekuv - Aachen, Li ':ge d BrUsel. Tie'IO r !cleky neholi zvokné náhodne, pretože 
l.akladalcl'Mddilrsko ich uj. šlandanlne liel,!. Mali SIII l' asi trochu velké oči , ked' sme si trútli hneď 
Ila všetky pľl:lck y. Iloci srne Upo/llľlÍ<lvali . že prcte~ y sa uskutočnia iha za predpokladu, 7.ť sa do 
určťuého dátulllu prihl ;bi minilll;ilne 1()() ks holuhol', holi sme sklamaní. Pretekové plány v jed
nOllivých OZ s lým nc:pllč ítali (pn:lek Brusel I.a rad il i lcn :\ 0 / .). Výhor SEMK neskoro oznámil , 
lc preteky A,lchen a J.i':ge S;I pre nízky počet záujemc(lv neu skutočnia , čo spôsohilo stratu sym 
patií u viacerých chovatdov, chystajúcich svoje: hol uhy na tido pre: teky. Aj dnes sa chceme ospra
vedlniť a velíme , J.C ..,a podohné nedopalrenia opakovať nehudú. I'rťtek BrllSel nás príjemne 
rrekv'lril, klon:l!o.,a okrem člcnov SEMK 1. líč;rstnili skoro ce lé Ol. Tn:nčín, Trnava, Nilra, Šu
rall y;r djjcdllollivei , . okolit ých ohbslÍ- Olici,íln;l výsledková listinJ ohsahovJla 206 chovatél'ov 
a IO.H holuhov. Č'ísl;r nie sú presné, 11akolkD chýhajlí výs ledky OZ Šurany na vyhodnotenie 
v l'iÍmci Slovenska a aj v rámci SEM K S Mddilr,kom a Raktískom. Veríllle, 7.C: v tomto prípade 
ide o ojedillelé 1.lyhanie lodpovedných lunkcion;írov. kwré sa už nezopakujc . 

A ko je u; v~e()hccnc l.n:·lIne, od I.ačiatk u lungO\'dilia SEM K Slovcnsko jl: možnť ohjedn~ť si 
tlI'. ;,Il:ilé krti /.ky" v Cl:ne U)O .- Sk/kus. Cel;í SIJlll<I je uloí.cná na účtl: SEMK a hude pou7.itá na 
llcencnid, nil: n:l rc/Ullé ll;íklddy. Krll /.ky nie .'>ľl/O I.lal<l, :dc: I latoíllc:j larhy a majú označc:nie ')')
M MARATÓN. J'OVÚ UjClllC: to I.a "pcslrcnie .1 Z;í ,llVCÚ ;lj 11lutiv,íciu pre tých čknov, klorí sa 
dlhým lllaral(l\l.skYIll trali ,li ll chn'1 vcn'lvar dlhodohejšie. Knúky SEMK sú IILnan': SZ CHPH, 
tak 'l.e stí rovnoccnn~ s krľäk;uni, ktor~ heí ne odoher<Íllle. 7 pohradu č lena SEMK majú ako jedi
n~ ti-I výhodu, Je iha hol uhy s lým ito krrú.kami hudú occnen': od rokli 2(X)Ó z pretekov vypísa
ných SEMK o nlillloriadnc ceny v hodnole niekolkých slotisíc korún, napr. osohný automohil. 

V . .,\·u\ lslIll.'> li j e nd ll Č lc ulo}(;n,í éi d . .,lka l()ó . ~OO . - Sk, ktllľll vytvorilo asi 'lO chovalcľov I.Jkú
pťnilll I (jŕ)R kn't7.kov. Pre telilO rokjc pripravených na di slrihlleiu .1000 kusov ,.I.latých k n-Iž.k:ov", 

kt()ľ~ si nlM.1I objednal' čknovia SEMK, ale ;lj noví členovia u ekonóma p. Horcčnťho . Chceme 
upomrniŕ I/v. " tióchovatcIl1v", klorí hy ,i chceli privla.,tniť holIIha oknížkovanťho zlatým kníž
kom ;deho krľl/ok, 7.e krr'llly sll pí'dné pri<lmo na chovatel';I a he/. jeho súhlasu ho nikto nemôže 
rl>ll/ív<Il' d nic e .~h; dokonca vyhrať s níl II od roku2(){)() vccnľl cenu. Chceme apt:l ovať na každého 
CIlOVdlc!':I , ahy p. Il orcč llélllU OZII;'llllili b h léh" holuba, tak ýmto o/.načcním, klorý to oznámi 
Ill:ljilct'()vi. 
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selnýcl1 výšok - pnemerne 	1600 eur za 
holuba lC sederndes:3t:(:h d~3ze:;ýc~ !', :":SC'/. 

Vrcholom bola posmrtná dražba, keď holu
by kúpil Jan Hermans , holandský novinár. 
Predaj holubice Fieneke 5000, ktorá repre
zentovala Belgicko na olympiáde v Blackpo
ole 1999 bol zrealizovaný za úc tyhodných 
90 .000 eur (v prepočte takmer tri milióny 
korún). Flor Vervoort bol výnimočný chova 
tel' a skromný človek. Od roku 199 1 do roku 
2003 pať jeho holubov reprezentovalo na 

olympiádach. 
Koncom marca 2002 som navštívil spo

lu s Franti škom Šebestom a Jirkom Fialou 
dalšiu chovaterskú legendu - rodinu Van 
Hove - Uytterhoeven . Pri š li sme v termine , 
keď holuby boli po prvých dvoch liahniach 
rozpárené. Opať sa ml naskytla možnosť zre
alizovať to isté čo u Ve(voorta. Po troch ~lO
dinách úporného presviedčania mi Miet van 
Hove umoznil napáriť pat párov podfa moj
ho "gusta " s tým, ze si pre odchov pridem 
v septembri , čo sa aj stalo. Z piatich kusov 
som jedno mláďa nezobral. pretože bol ne
foremný a jedno omylom Van Hove prihlásil 
do národnej dražby (bol už v katalógu). Pod· 
la informácií mójl10 priatefa Nowaka dove
zený materiál bolo to najlepšie, čo na t);cI1
to 11OIubníkoch bolo - vnuci Jonge Bolel o, 
Elektric Blue, Capuc ino , Golden Boy, JOI1ge 
Bange II, Miss Brasil a synovia Napoli a 
Playboy. Zárovel) son l sa s nimi dollUdol, 
že Im vrátim nejaké holuby z kríženia s FI(;( 
Engel s z Wite a 231. 

Už niekofkokrát som pot ulovýbornom 
cl10vatelovi Paul Hul s . Je to t lovek velllll 
zaneprázdený , no v ho lubiarskom športe 
vefký odborník. Pári I10luby v Herbotsov, je 
rovnoce nným partnerom Gaby Vandenabe 
ele. Svojim spósobom posobí kuriózne, pre
tože svoje holuby Iwpredava . O jel10 holu
bárskych kvalitách sve dč i fakt, že v roku 
1998 kúpil od Flora Vervoortha holubicu AII
ne, s ktorou absolvoval prvú národnú Ar
genton mladých 110lubov. Od tejto 110Iubice 
som získal vnuka. 

Pri návšteve Roberta Ve nusa som si vši· 
mol holuba, ktorél10 som v minulých rokocl1 
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np'!idel. Bol to syn Fi ga, ktorý v roku 2001 
'.'i' :i~3! 1. ;:~rQdn~ \' B8:...:rges 3 b~! 3. n~rcd
ným esom Belgicka na stredných tratiach. 
Jeho majiterom je Anton Reynaert, ktorého 
holuby pochádzajú l Pepermans línie Rober
ta Venusa, je to vnuk Goena. V piatom diele 
od Nebla je tento chovatel' uverejnený s ver
kou reklamou a malou zmienkou o pôvode 
(Venus). Niekedy je to v Belgicku rovnako ako 
v Cec I1ácll __ . Z týchto holubov som si dovie 
zol vnučku Figa. 

Mimochodom, v roku 2003 bol Robert 
Venus vyhodnotený (v odbornom holubár
skom časopi se, meno ktorého si už nepa· 
~átám) ako najlepšia chovná stanica v Bel
gicku. Na dru110m mieste skončili bratia 
Herbot s. Robert Venus uvádza v každom 
európskom štáte jednu svoJu filiálku. V 
Čechách je tam uvedená BOHEMIA - Jiťí 

Dubský. 
\f lete roku 2003 som navštívil Dirk & Lo

ui s van Oyck , o holubníku ktorého som po
č ul samé superlatívy. Hlavne to, že jeho ho
luby letia špičku u Koopmana (NL). Prange
ho (O) a Roberta Klementa (O). U Prengeho 
bol priamy potomok He druhé eso Nemec
ka, u Koopmana Kleine Dirk ako roč iak prvý 
národný 110lub a u priateľa 	Roberta pr vá 
cena z deSiatich tisic holubov a drulla cena 
zo siedmycll tisic. A tak by to asi malo vyze
rať, že hol uby lietajú nielen u chovatel'a, ale 
<'lj u ostatnýcll, ktorým icll prenechal. Ceny 
tychto holubov su pnliš vysoké a tak mi nič 
iné nezostalo, len najst sponzorov. Nakoniec 
som priviezol tri kusy - vnuka Bourges, syna 
Bourges (Bourges letel druhú národnú cenu 
- 40 . 401 holubov) a z deväťdesiatich per
cent sestru Golden Lady. V tejto súvislosti 
by som rád poďakoval priatelovi Mildovi Vše 
tečkovi za ve l'korysos ť pri zabezpečení tých 
to holubov v októbri 2003. 

Všetkým chovatelom prajem úspeš nú 
tohtoroč nú sezónu, vefa šťastia, zdravia, 
spokojnosti, menej svárov a nachádzan ie 
spoločnej ce sty__ . Ved všetci máme spoloč

ný ciel!!1 
P. 	 S V holubárstve sú si všetci rovní! 

Jm Dubský 
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Informácia pre členov a záujemcov 
o členstvo v Stredoeurópskom maratón 

klube Slovensko (SEMK) 
Dň" 14. khru;íra 2(Xl4 sa v hudow sídla SZ ('HJ>f[ v Nilre Uskuloční Valná hromada z.ístup

cov Sf:MK z jedllolli vých ohlaslí, kloré uí. v roku :wm prdek;ili alcho sa za ujím;uú o pretekanie 
v lomto kluhe v nasledujlícich mkoch. I'llI.v (rnky Sl! ml.Oslané do všetkých 07., ktoré pripadajú 
do úva hy 'Lúčaslňov,,( sa týchto pretekov. 

SEMK oi'ici;ilnc vykonáva svoju č inn!).,ť od roku 2(Xn. V nultolll ročníku 2D02 SJ uskutoč nil 

pldek Blllsc:l la llčasti prihliÍJ1e 4()() h<lluhov a asi 100 ch"valdov, klorý mali v pn:tekových 
pLínoch ()/. Trenčín a Trna va. Ked'ie: plldnely na vylvorenie Illaratún kluhu neustále prichád/.a li 
aj / iných OZ, nic:kolko zanie:tencov vylvurilo propolície a ofici ;í lne zaregistrovali šporlovým 
khlh - SEMK Slovensko. 111.~p irác ia pri ~ la hlavné I Madi1rska, kde založili SEMK pred piatimi 
rokmi ;1 neskôr sa k nemu pripojilo aj !{aktísko. 

Na ustallovujlícej sc hôd/i (12.04.2001 ) v Nilrl~ hni .' chválený preláový pl ,\n, ktorý pnzo
st ,í val z lroch prelekuv - Aachen, Li ':ge d BrUsel. Tie'IO r !cleky neholi zvokné náhodne, pretože 
l.akladalcl'Mddilrsko ich uj. šlandanlne liel,!. Mali SIII l' asi trochu velké oči , ked' sme si trútli hneď 
Ila všetky pľl:lck y. Iloci srne Upo/llľlÍ<lvali . že prcte~ y sa uskutočnia iha za predpokladu, 7.ť sa do 
určťuého dátulllu prihl ;bi minilll;ilne 1()() ks holuhol', holi sme sklamaní. Pretekové plány v jed
nOllivých OZ s lým nc:pllč ítali (pn:lek Brusel I.a rad il i lcn :\ 0 / .). Výhor SEMK neskoro oznámil , 
lc preteky A,lchen a J.i':ge S;I pre nízky počet záujemc(lv neu skutočnia , čo spôsohilo stratu sym 
patií u viacerých chovatdov, chystajúcich svoje: hol uhy na tido pre: teky. Aj dnes sa chceme ospra
vedlniť a velíme , J.C ..,a podohné nedopalrenia opakovať nehudú. I'rťtek BrllSel nás príjemne 
rrekv'lril, klon:l!o.,a okrem člcnov SEMK 1. líč;rstnili skoro ce lé Ol. Tn:nčín, Trnava, Nilra, Šu
rall y;r djjcdllollivei , . okolit ých ohbslÍ- Olici,íln;l výsledková listinJ ohsahovJla 206 chovatél'ov 
a IO.H holuhov. Č'ísl;r nie sú presné, 11akolkD chýhajlí výs ledky OZ Šurany na vyhodnotenie 
v l'iÍmci Slovenska a aj v rámci SEM K S Mddilr,kom a Raktískom. Veríllle, 7.C: v tomto prípade 
ide o ojedillelé 1.lyhanie lodpovedných lunkcion;írov. kwré sa už nezopakujc . 

A ko je u; v~e()hccnc l.n:·lIne, od I.ačiatk u lungO\'dilia SEM K Slovcnsko jl: možnť ohjedn~ť si 
tlI'. ;,Il:ilé krti /.ky" v Cl:ne U)O .- Sk/kus. Cel;í SIJlll<I je uloí.cná na účtl: SEMK a hude pou7.itá na 
llcencnid, nil: n:l rc/Ullé ll;íklddy. Krll /.ky nie .'>ľl/O I.lal<l, :dc: I latoíllc:j larhy a majú označc:nie ')')
M MARATÓN. J'OVÚ UjClllC: to I.a "pcslrcnie .1 Z;í ,llVCÚ ;lj 11lutiv,íciu pre tých čknov, klorí sa 
dlhým lllaral(l\l.skYIll trali ,li ll chn'1 vcn'lvar dlhodohejšie. Knúky SEMK sú IILnan': SZ CHPH, 
tak 'l.e stí rovnoccnn~ s krľäk;uni, ktor~ heí ne odoher<Íllle. 7 pohradu č lena SEMK majú ako jedi
n~ ti-I výhodu, Je iha hol uhy s lým ito krrú.kami hudú occnen': od rokli 2(X)Ó z pretekov vypísa
ných SEMK o nlillloriadnc ceny v hodnole niekolkých slotisíc korún, napr. osohný automohil. 

V . .,\·u\ lslIll.'> li j e nd ll Č lc ulo}(;n,í éi d . .,lka l()ó . ~OO . - Sk, ktllľll vytvorilo asi 'lO chovalcľov I.Jkú
pťnilll I (jŕ)R kn't7.kov. Pre telilO rokjc pripravených na di slrihlleiu .1000 kusov ,.I.latých k n-Iž.k:ov", 

kt()ľ~ si nlM.1I objednal' čknovia SEMK, ale ;lj noví členovia u ekonóma p. Horcčnťho . Chceme 
upomrniŕ I/v. " tióchovatcIl1v", klorí hy ,i chceli privla.,tniť holIIha oknížkovanťho zlatým kníž
kom ;deho krľl/ok, 7.e krr'llly sll pí'dné pri<lmo na chovatel';I a he/. jeho súhlasu ho nikto nemôže 
rl>ll/ív<Il' d nic e .~h; dokonca vyhrať s níl II od roku2(){)() vccnľl cenu. Chceme apt:l ovať na každého 
CIlOVdlc!':I , ahy p. Il orcč llélllU OZII;'llllili b h léh" holuba, tak ýmto o/.načcním, klorý to oznámi 
Ill:ljilct'()vi. 
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Pretekový pl<Ín pre rok 2004 bude schv,íkný n<l V;ilnej hn lllladc IJ 02.2004 v Nit rc. I'red
hetne navrhuj~mc kcpii"{)~...'(~ ť rí.:;~~ky, k~ ~;r~ ~;:, ',1; ~~C ;"(;kev EC~(1 ~,~ad't~;-~kG :1 !{akúsk ~~: 
- 25. 06. 2004 - i\achen 
- 09. 07 . 2004 - Liége 
- :23. 07. 2004 - Brusel

Prcdpokl~d~ný zber n~ všetky tieto preteky je s t red~ a štarty pretĽkov budú vl.dy v pi;ltok 
okolo 10.00 hod . N~hlasov~nie prvých h01uhov pre potrehu kontroly .ie samOl.rcjlllosIOU. kdi
nou podmienkou uskutočneni~ týchlO pretekov je vča, si ,.í v;il.ne prihl;ísil počct hol uhov n,1 
jednotlivé preteky. Toto hy mali I.i l hc'peči l /.úsltlpcovia jednot li vých 0/., ktorí hudlí lIrlení akll 
konwktnG osohy ~ hudú .~íriť dôlei.ité in!ofln ,k'ie svojim čle nom SLM K Slovensko. 

Minimúlny počet prihlúsených holuhov na bi.dý pretek l() Slovenska je 300 kusov holuhov. 
V takomto prípade prepravca I. M~úarskaje ochotný prís! pre tieto holuby nil /.bernG miesto ~lcho 
zhcmč miesta, kton: blldtl vyhr~ né na ú klade pOl'tu prihl;íscných ho luhov. Pn:dháný termín 
prihbsov~nia holubov je 15. 04. 2004, ahy bol čas na su m~ri/.íciu a ohjednanie prepravných 
kapacít u prepravcu v Mild'arsku. V roku 2003 bola ce llil '.a holuha il pretĽk ~() .- Sk. V tejto ce ne 
prepravca z Madarska garantuje prepravu holuhov, krmivo il výsledkovll listinu pre kai.dého 1.1'1

ČilstnenGho i' len~, hc/. Oh rildu na to či umie stn il holuha alcho Ilie 
Ked'-e prctck Brusc1 sme leteli ui. v roku 2()(l.' a v roku :::'0114 ho mú v pretekových pl iílloch 

asi 5 OZ, je takmer isté, I.e sa uskutočn í. / , toho vyplýv,", i.e \ ' ~et"y tielo prcteky lIl"íu kticť aj 
bc2ní členovia Ol.. Bolo hy však ideiíl ne, kehy sa po~llIplle vi,lc ,I ,i,ll' l'hovatcl'ov prihlasovalo 
med/.i členov SEMK, ahy SlIle v hUUlll'llosti Il lOhl i prepravuva! hol uhy ,l i l.~ illli rrepra vnýllli vo
l .idbmi . /,v lú~ť upo/.orňujellle vše tkých I~'lujelllcov () preteky i\achu, ;1 I ,iG!!c, na ktoré je potreh
né prihl {lsiť sa individuálne .1 hlavne VČ,I~ l. j . do 15. 04. 2004 [lUl·ty hol ubov. 

Majstrovstvo je u vše tkých pretekov 1. 512 . Výsledky~;r hudÍ! vypočítaval v rámci ()/ .. II tých 
chovatdov, ktorých oblasti nepoletia tieto preteky .il' potrehné zaslal k<,lpiu kontrolného listu 
výcvibírovi SEMK p. Dohilanskčmu Frant iškovi, ktorý ich ponahr;íva a 1. lšle p. I'aterovej na 

skompletil.Ovanie v rámci Slove nskil a potom do Maďilľska 1.<1 celý S\ ;MK. 
N'l~admvJc i e stredisk,í a pliín I.hcru hudú I.vere jm.: né po pri!ll ,'tscní holuhov po 15.04.2004. 

I'rosíml: l;Jujclllcov o discipliJloviIlIO.\1 <I d()chvíJ'nost', 'Ihy \IIIC 1I!()hli V( ;IS inlúnllov, ll chov;ltcl'
ská ven.:jnost'. V šetky informácie hud "1 I. vl'ľ c.:j m' n é na in tl'ľne te na str;í nke SZ CH!'II 
w\V\V.posllJveholuhy.sk v ruhrike O/.lIillny a SI-::MK, "\prav()(l:iji 1'(IŠIOV Ý holuh a OS<lhIlC "'I 

môžete informoval u vše tkých l' lcnov prLlídia SEMK Slo\·en.\\.: ,1. 
Všetkým chovatcfolll priljeme vda llsreehov v pretckovcj ~CllÍJl(': 20(l4 [l tešíme sa na spolu

j 'l'lllltiSck \)ohJlHlIský. výcvikiir SEMK Sl()~cn sko 
prácu. 

Informácie spracovatcl'ov spravodaja Poštový holub 
• 	 druhé _ tretie číslo spravodaja vyj ue IO. "pri la 2004, prispc"ky, nÚlOl), nú\'rh)', pripomienky 

na zverejncn ie môžete 7.as i e laľ do 25. O~ . 200'l 
• 	 povolenie na cvičcnie l.a letenych holuhov IIvercjnc.:Il)·dl \' spraVldaji nl<rí.IHl chovaldovi. 

ktorému sa neo'.val majiter, ,aslat' ih.. pn: holuby o/.načené rodovou ohrú(-Koll SI <.'111'1 I 
• 	 všetky ill l .eráty, blahoí.ebniJ, o/.nam)' sú naďalej /.vercjll(\va né \>c.:l.l'latne. ilk sú Jlrospe~ll'; 

pre chovalcl'ov poštových holubo\' 
• 	 radi privitame vypisanie súľaii_ ktoré hy l llce li vy hl ;lsi ľ , vy hodnot iť a oceniľ jednotli vci 

resp, organ i/ilcie pre všetkých chov,ltcl'm poštov)'ch holubov IH! Slovensku 
• 	 v)sledky sMúc ESO Slovenska 2(lO:l hudú l \'nc.jnellé v nasledujúcom císlc ,Iko ,Ij pt\dlnicnky 

pre nov." ročník 2004 
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AKO DALEJ...? 

Do zjazdu SZ CHPH, na ktorom sa rozhodne o 

ďa l šom smerovaní nášho športu i Zväzu , o organi
začnej štruktúre i najdôležitejšich eko nomických 
otázkaCh , ostávajú dve zasadnutia Valného zhromat
denia SZ CHPH . 

V predchádzajúcom čisle už bol publikovaný prvý 
nazor na to, ako dalej a z debal už zaznievajú mnohé 
podnety. Vzhfadom k tomu, že moje funkčné obdo
bie definitivne konči, nemusel by som sa zamýšfa! 
nad tým, ako ďalej . Po pätnastich rokoch vo vrcho l
nom olgane človek citi potrebu a snáď i povinnos! 
otvorene vyjadri! svoj naLor V tejto chvili musi kal· 
dý uzna!, že to nie je zo zištného záujmu , ale preto, 
ahy ti, čo nastúpia do funkcii po zjazde, to mali jed
noduchšie. Vôbec tým nechcem poveda! že tie moje 
názory sú najsprávnejšie a nechcem ich nikomu ani 
vnucoval Ak sa zoberú do úvahy, budem rád, ak 
nie, nič sa nestalo. 

1_Organizácia a riadenie Zväzu 
Zdá sa mi, že riadenie je preorganizované a 

zložité až do takej miery, že neraz nie je jasné , 
kto čo má robiť a naopak, niektoré úlohy sú nere
alizovatel'né, Máme tri vrcholné orgány - zjazd, 
VZ a prezídium, Každý z niCh má kompetencie vy
medzené stanovami, povinnosti i úlohy, Práve vy 
medzenie kompetencií spôsobuje ťažkopádnosť a 
zdíhavosť v rozhodovaní a riadení. Medzi perso
nálnym zložením VZ a delegátmi zjazdu je mini
málny rozdiel, členovia prezídia museli byť dele 
gatmi zjazdu a sú zároveň členmi VZ . Čiže tri or
gány, ale tí istí I'udia. Pre pružnosť a akcieschop
nos! by stačil jeden orgán , Podl'a môiho názoru 
by to.malo byť valné Zhromaždenie, do ktorého by 
každé OZ do 150 členov delegovalo jedného zá
stupcu a nad 150 členov dvoch zástupcov, nakol'
ko pri súčasnom systéme sú diskriminované sil
né a početné OZ CHPH. Okrem toho by mal byť 
vytvorený malý nevolený výkonný orgán , ktorého 
členovia by súčasne neboli členmi VZ , Na čele 
Zväzu i VZ by mal stál' volený prezident. Ten by už 
pri volbách mal predstaviť svoj program , ciele 
i workteam - spolupracovníkov, s ktorými chce 
stanovené ciele a úlOhY realizoval'. Ak sa pracov
ný team bude voliť , každý súdny človek lT!usí uznať, 
že to nebude pracovný orgán , Každý riadiaci pra
covník nám potvrdí, že ak mu niekto neodvolatel'
ne zvolí na štyri roky povedzme sekretárku , tak to 
nemôže fungoval'. Budúci prezident by mal byť zvo
lený na rok , ale jehO volebné i fUitkčné obdobie 

I
by mohlo pokračovať ďalej neobmedzene, ak by 
s jp.hn !lrár.nll i ~rár.OIl výkonného or!!ánu hnlo s!lo
kojné VZ , ak by k spokojnosti plnili stanovené úlo
hy, 

Ako si to predstavujem v praxi? Zjazd, ktorý sa • 
podra vyššie spom in anéhO návrhu transformuje na 
VZ by zasadal raz ročne - vo febru ári. Uchádzači 
o funkciu prezidenta by predstavili svoje ciele , 
programy, postupy ako ich dosiahnu! a svoj pracov
ný tim . VL by rozhodlo o prezidentovi a tým zároveň 
o výkonnom orgáne. Prezident by mal rok na to, aby 
úlohy so svojimi ruďmi splnil a o rok predložil sprá
vu o činnosti a hospOdárení na zasadnutí VZ. Ak by 
VZ správu prijalo, prezident i výkonný výbor by po
k račoval v činnosti ďalší rok. Týmto systémom by to 
pokračova lo neobmedzene. Tak to funguje vo via
cerých holubársky vyspelých krajinách, FCI i v ria
dení mnohých iných inštitúcii. Ak niečo funguje, ne
treba to meni! a naopak, ak čosi nefunguje, treba to 
zmen i! čo najskôr. Okrem toho člen vrcholného or
gánu z Istých dôvodov rok-dva v ňom nemusí byt' a 
potom sa môt E: znova vráti!, lebo úČas! v tomto or
gáne by nebol~ o funkcii , ale absolútne o práci. vý 
konný org~n by nemal žiadne rozhodovacie právo· 
moci . 

VZ okt em vorby prezidenta, hodnotenia jeho prá

ce , by rozhodovalo o cieroch, úlohách a hospOdár

skych otázkach. Nemalo by byt' disciplinárnym orgá

nom, schvafovalo by legislatívne normy, ale ako or

gán by malo ma! možnosť iba podáva! návrhy na ich 

zmenu . 


2_ Legislatívna rada 

Pripravu legislatívnych noriem by mala ma! na 


starosti legislatívna rada. S tačila by trojČlenná . ktorá 

by priiHavovalá závazné normyaich zmeny Tie by 

vznikali na základe podnetov od ZO, OZ. regiónov, 

klubov i VZ Zasadala by raz ročne - v druhej polovi· 

ci novembra. Podnetyanavrhy by prejednala , upra 

vila do legislatívnej normy, prípadne zdôvodnila pre

čo sa to nemôže prija!. 


Spracované návrhy a zmeny by rada zaslala 

všetkým OZ do 10. decembra. Na vCS ZO a konfe

renciách OZ (január) by sa delegáti vyjadrili, či ich 

zástupcovia vo VZ majú normu podpori! alebo nie . 

Konferencia by ich k tomu zaviazala. Delegáti VČS 

by už nemali právo normu meni! a to rovnako platí 

o VZ, ktoré by zmeny v danej podobe buď prijalo 

alebo neprijalo, prípadne vrátilo na dopracovanie 

legislativnej rade . Týmto postupom by sa ku 

všetkým zmenám mohli vyjad r iť vše tci členovia Zvä

zu . Neprijim ali by sa normy, ktoré väčšine chovate

rov nevyhovujú, ktoré odporujú iným normám. Le
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Pretekový pl<Ín pre rok 2004 bude schv,íkný n<l V;ilnej hn lllladc IJ 02.2004 v Nit rc. I'red
hetne navrhuj~mc kcpii"{)~...'(~ ť rí.:;~~ky, k~ ~;r~ ~;:, ',1; ~~C ;"(;kev EC~(1 ~,~ad't~;-~kG :1 !{akúsk ~~: 
- 25. 06. 2004 - i\achen 
- 09. 07 . 2004 - Liége 
- :23. 07. 2004 - Brusel

Prcdpokl~d~ný zber n~ všetky tieto preteky je s t red~ a štarty pretĽkov budú vl.dy v pi;ltok 
okolo 10.00 hod . N~hlasov~nie prvých h01uhov pre potrehu kontroly .ie samOl.rcjlllosIOU. kdi
nou podmienkou uskutočneni~ týchlO pretekov je vča, si ,.í v;il.ne prihl;ísil počct hol uhov n,1 
jednotlivé preteky. Toto hy mali I.i l hc'peči l /.úsltlpcovia jednot li vých 0/., ktorí hudlí lIrlení akll 
konwktnG osohy ~ hudú .~íriť dôlei.ité in!ofln ,k'ie svojim čle nom SLM K Slovensko. 

Minimúlny počet prihlúsených holuhov na bi.dý pretek l() Slovenska je 300 kusov holuhov. 
V takomto prípade prepravca I. M~úarskaje ochotný prís! pre tieto holuby nil /.bernG miesto ~lcho 
zhcmč miesta, kton: blldtl vyhr~ né na ú klade pOl'tu prihl;íscných ho luhov. Pn:dháný termín 
prihbsov~nia holubov je 15. 04. 2004, ahy bol čas na su m~ri/.íciu a ohjednanie prepravných 
kapacít u prepravcu v Mild'arsku. V roku 2003 bola ce llil '.a holuha il pretĽk ~() .- Sk. V tejto ce ne 
prepravca z Madarska garantuje prepravu holuhov, krmivo il výsledkovll listinu pre kai.dého 1.1'1

ČilstnenGho i' len~, hc/. Oh rildu na to či umie stn il holuha alcho Ilie 
Ked'-e prctck Brusc1 sme leteli ui. v roku 2()(l.' a v roku :::'0114 ho mú v pretekových pl iílloch 

asi 5 OZ, je takmer isté, I.e sa uskutočn í. / , toho vyplýv,", i.e \ ' ~et"y tielo prcteky lIl"íu kticť aj 
bc2ní členovia Ol.. Bolo hy však ideiíl ne, kehy sa po~llIplle vi,lc ,I ,i,ll' l'hovatcl'ov prihlasovalo 
med/.i členov SEMK, ahy SlIle v hUUlll'llosti Il lOhl i prepravuva! hol uhy ,l i l.~ illli rrepra vnýllli vo
l .idbmi . /,v lú~ť upo/.orňujellle vše tkých I~'lujelllcov () preteky i\achu, ;1 I ,iG!!c, na ktoré je potreh
né prihl {lsiť sa individuálne .1 hlavne VČ,I~ l. j . do 15. 04. 2004 [lUl·ty hol ubov. 

Majstrovstvo je u vše tkých pretekov 1. 512 . Výsledky~;r hudÍ! vypočítaval v rámci ()/ .. II tých 
chovatdov, ktorých oblasti nepoletia tieto preteky .il' potrehné zaslal k<,lpiu kontrolného listu 
výcvibírovi SEMK p. Dohilanskčmu Frant iškovi, ktorý ich ponahr;íva a 1. lšle p. I'aterovej na 

skompletil.Ovanie v rámci Slove nskil a potom do Maďilľska 1.<1 celý S\ ;MK. 
N'l~admvJc i e stredisk,í a pliín I.hcru hudú I.vere jm.: né po pri!ll ,'tscní holuhov po 15.04.2004. 

I'rosíml: l;Jujclllcov o discipliJloviIlIO.\1 <I d()chvíJ'nost', 'Ihy \IIIC 1I!()hli V( ;IS inlúnllov, ll chov;ltcl'
ská ven.:jnost'. V šetky informácie hud "1 I. vl'ľ c.:j m' n é na in tl'ľne te na str;í nke SZ CH!'II 
w\V\V.posllJveholuhy.sk v ruhrike O/.lIillny a SI-::MK, "\prav()(l:iji 1'(IŠIOV Ý holuh a OS<lhIlC "'I 

môžete informoval u vše tkých l' lcnov prLlídia SEMK Slo\·en.\\.: ,1. 
Všetkým chovatcfolll priljeme vda llsreehov v pretckovcj ~CllÍJl(': 20(l4 [l tešíme sa na spolu

j 'l'lllltiSck \)ohJlHlIský. výcvikiir SEMK Sl()~cn sko 
prácu. 

Informácie spracovatcl'ov spravodaja Poštový holub 
• 	 druhé _ tretie číslo spravodaja vyj ue IO. "pri la 2004, prispc"ky, nÚlOl), nú\'rh)', pripomienky 

na zverejncn ie môžete 7.as i e laľ do 25. O~ . 200'l 
• 	 povolenie na cvičcnie l.a letenych holuhov IIvercjnc.:Il)·dl \' spraVldaji nl<rí.IHl chovaldovi. 

ktorému sa neo'.val majiter, ,aslat' ih.. pn: holuby o/.načené rodovou ohrú(-Koll SI <.'111'1 I 
• 	 všetky ill l .eráty, blahoí.ebniJ, o/.nam)' sú naďalej /.vercjll(\va né \>c.:l.l'latne. ilk sú Jlrospe~ll'; 

pre chovalcl'ov poštových holubo\' 
• 	 radi privitame vypisanie súľaii_ ktoré hy l llce li vy hl ;lsi ľ , vy hodnot iť a oceniľ jednotli vci 

resp, organ i/ilcie pre všetkých chov,ltcl'm poštov)'ch holubov IH! Slovensku 
• 	 v)sledky sMúc ESO Slovenska 2(lO:l hudú l \'nc.jnellé v nasledujúcom císlc ,Iko ,Ij pt\dlnicnky 

pre nov." ročník 2004 
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AKO DALEJ...? 

Do zjazdu SZ CHPH, na ktorom sa rozhodne o 

ďa l šom smerovaní nášho športu i Zväzu , o organi
začnej štruktúre i najdôležitejšich eko nomických 
otázkaCh , ostávajú dve zasadnutia Valného zhromat
denia SZ CHPH . 

V predchádzajúcom čisle už bol publikovaný prvý 
nazor na to, ako dalej a z debal už zaznievajú mnohé 
podnety. Vzhfadom k tomu, že moje funkčné obdo
bie definitivne konči, nemusel by som sa zamýšfa! 
nad tým, ako ďalej . Po pätnastich rokoch vo vrcho l
nom olgane človek citi potrebu a snáď i povinnos! 
otvorene vyjadri! svoj naLor V tejto chvili musi kal· 
dý uzna!, že to nie je zo zištného záujmu , ale preto, 
ahy ti, čo nastúpia do funkcii po zjazde, to mali jed
noduchšie. Vôbec tým nechcem poveda! že tie moje 
názory sú najsprávnejšie a nechcem ich nikomu ani 
vnucoval Ak sa zoberú do úvahy, budem rád, ak 
nie, nič sa nestalo. 

1_Organizácia a riadenie Zväzu 
Zdá sa mi, že riadenie je preorganizované a 

zložité až do takej miery, že neraz nie je jasné , 
kto čo má robiť a naopak, niektoré úlohy sú nere
alizovatel'né, Máme tri vrcholné orgány - zjazd, 
VZ a prezídium, Každý z niCh má kompetencie vy
medzené stanovami, povinnosti i úlohy, Práve vy 
medzenie kompetencií spôsobuje ťažkopádnosť a 
zdíhavosť v rozhodovaní a riadení. Medzi perso
nálnym zložením VZ a delegátmi zjazdu je mini
málny rozdiel, členovia prezídia museli byť dele 
gatmi zjazdu a sú zároveň členmi VZ . Čiže tri or
gány, ale tí istí I'udia. Pre pružnosť a akcieschop
nos! by stačil jeden orgán , Podl'a môiho názoru 
by to.malo byť valné Zhromaždenie, do ktorého by 
každé OZ do 150 členov delegovalo jedného zá
stupcu a nad 150 členov dvoch zástupcov, nakol'
ko pri súčasnom systéme sú diskriminované sil
né a početné OZ CHPH. Okrem toho by mal byť 
vytvorený malý nevolený výkonný orgán , ktorého 
členovia by súčasne neboli členmi VZ , Na čele 
Zväzu i VZ by mal stál' volený prezident. Ten by už 
pri volbách mal predstaviť svoj program , ciele 
i workteam - spolupracovníkov, s ktorými chce 
stanovené ciele a úlOhY realizoval'. Ak sa pracov
ný team bude voliť , každý súdny človek lT!usí uznať, 
že to nebude pracovný orgán , Každý riadiaci pra
covník nám potvrdí, že ak mu niekto neodvolatel'
ne zvolí na štyri roky povedzme sekretárku , tak to 
nemôže fungoval'. Budúci prezident by mal byť zvo
lený na rok , ale jehO volebné i fUitkčné obdobie 

I
by mohlo pokračovať ďalej neobmedzene, ak by 
s jp.hn !lrár.nll i ~rár.OIl výkonného or!!ánu hnlo s!lo
kojné VZ , ak by k spokojnosti plnili stanovené úlo
hy, 

Ako si to predstavujem v praxi? Zjazd, ktorý sa • 
podra vyššie spom in anéhO návrhu transformuje na 
VZ by zasadal raz ročne - vo febru ári. Uchádzači 
o funkciu prezidenta by predstavili svoje ciele , 
programy, postupy ako ich dosiahnu! a svoj pracov
ný tim . VL by rozhodlo o prezidentovi a tým zároveň 
o výkonnom orgáne. Prezident by mal rok na to, aby 
úlohy so svojimi ruďmi splnil a o rok predložil sprá
vu o činnosti a hospOdárení na zasadnutí VZ. Ak by 
VZ správu prijalo, prezident i výkonný výbor by po
k račoval v činnosti ďalší rok. Týmto systémom by to 
pokračova lo neobmedzene. Tak to funguje vo via
cerých holubársky vyspelých krajinách, FCI i v ria
dení mnohých iných inštitúcii. Ak niečo funguje, ne
treba to meni! a naopak, ak čosi nefunguje, treba to 
zmen i! čo najskôr. Okrem toho člen vrcholného or
gánu z Istých dôvodov rok-dva v ňom nemusí byt' a 
potom sa môt E: znova vráti!, lebo úČas! v tomto or
gáne by nebol~ o funkcii , ale absolútne o práci. vý 
konný org~n by nemal žiadne rozhodovacie právo· 
moci . 

VZ okt em vorby prezidenta, hodnotenia jeho prá

ce , by rozhodovalo o cieroch, úlohách a hospOdár

skych otázkach. Nemalo by byt' disciplinárnym orgá

nom, schvafovalo by legislatívne normy, ale ako or

gán by malo ma! možnosť iba podáva! návrhy na ich 

zmenu . 


2_ Legislatívna rada 

Pripravu legislatívnych noriem by mala ma! na 


starosti legislatívna rada. S tačila by trojČlenná . ktorá 

by priiHavovalá závazné normyaich zmeny Tie by 

vznikali na základe podnetov od ZO, OZ. regiónov, 

klubov i VZ Zasadala by raz ročne - v druhej polovi· 

ci novembra. Podnetyanavrhy by prejednala , upra 

vila do legislatívnej normy, prípadne zdôvodnila pre

čo sa to nemôže prija!. 


Spracované návrhy a zmeny by rada zaslala 

všetkým OZ do 10. decembra. Na vCS ZO a konfe

renciách OZ (január) by sa delegáti vyjadrili, či ich 

zástupcovia vo VZ majú normu podpori! alebo nie . 

Konferencia by ich k tomu zaviazala. Delegáti VČS 

by už nemali právo normu meni! a to rovnako platí 

o VZ, ktoré by zmeny v danej podobe buď prijalo 

alebo neprijalo, prípadne vrátilo na dopracovanie 

legislativnej rade . Týmto postupom by sa ku 

všetkým zmenám mohli vyjad r iť vše tci členovia Zvä

zu . Neprijim ali by sa normy, ktoré väčšine chovate

rov nevyhovujú, ktoré odporujú iným normám. Le
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gislatívna rada by zároveň na požiadanie ktorejkof-
VB~ 710~ky'7v;jZII rf)bil~ výklilri všptkyr.h noripm I P.

gislativnu radu by malo menovať VZ a mali by ju 
tvoriť č len ovia svysokym právnym vedomim i funk
cionárskymi skúsenosfami. 

3. Disciplinárna komisia 
Najväčším nešťastím terajších stanov je, že dis

ciplinárnym orgánom je vykonny orgán - prezídium 
i VZ - najvyšší orgá n v medzizjazdovom období. Ťaž 
ko si predstaviť štát, v ktorom by úlohu súdu plnila 
vláda i parlament. Vykonny orgán to zafažovalo a 
bolo to na úkor inej dôležitejŠej činnos ti a VZ je pre 
túto činnos! vermi velkým orgánom. Jednoducho táto 
stanovami stanovená povinnOSť nerobila rados! č le
nom prezídia ani VZ a nenaplnila spokojnosťou ani 
ostatnych členov Zväzu. Disciplinárnymi orgánmi by 
mali byt: 1. st u peň -vybor ZO CHPH, vybor OZ CHPH, 
2. stupeň - vybor OZ CHPH a discip linárna kom isia 
VZ. Uvedené disciplinárne orgány by mali pôsobiť 
proli všetkym členom Zväzu bez rozdie lu . Pri prie' 
stupkoch by si mali byť všetci č lenovia rovni. Ak sa 
orezirJent dopustí priestupku v ZO. ne~h ho mat ú 
[lr<ivo disciplinárne potre stať. Ked odvolací orgjn 
trest potvrdí, musí sa vzda! funkcie. 

Najvyšším disciplinárnym orgánom hy mala byť 

disciplinárna komisia VZ, ktoré by ju menovalo. Mala 
by zasadať 2-krát ročne. Prvýkrát, zhruba mesiac po 
skončení pretekovej sezóny starych holubov a dru
hykrát koncom októbra po skončení sezony mladych 
holubov. Disciplinárne potrestaní i tí, čo boli vyla
dení z pretekov pre technické nedosIatky v s~zóne 
by mali čas sa dovtedy odvolaL Na uveden~ctl 7J

sadnutiach by disciplinárna komisia s defínittvnou 
platnosťou rozhod la a každy prípad definitívne uza
tvorila. 

Disciplinárne konania by sa nepredlžovali. nena
!ahovali a vytvorenim špecializovanej komisie by ne-

tom a kto nerobi podra ich prerJstáv, na mieste ho 
hnerf 7i1strpliť Nikdy som Si1 kromii IIPvyj:1rlroval. 
aby si niekto nemyslel, že si chcem nárokovaf zvy
šenie právomocí. Postavenie prezidenta je dané § 
13 Stanov SZ CHPH (jeden odstavec) a ten hovori 
iba o povinnostiach. Zvyšiť hlas, buchnúť po sto le 
alebo čosi vetovať nie je problémom Správne je to 
iba vtedy, ak sú na to kompetencie a ak kompeten
cie nie sú , svedči lo by to o čomsi inom . Neraz to 
bolo tak, že som nesú hlasil s rozhodnutím prezidia 
alebo VZ, ale rešpektoval som ich rozhodnutia svo· 
jim podpisom. Demokracia je o tom. že platí to, za 
čo je väčšina. V tomto paragrafe navrhujem dopl
niť: ".. poveruje úlohami vykon ny orgán a komisie. 
ktoré nie sú volené." 

Postavenie prezidenta by sa ale meniť nemalo, mal 
by aj naďalej plniť úlohy, ktoré mu stanovi VZ a tak 
by sa malo jeho postavenie aj v hudúcnosti poni
mať. 

_. . 
5. 0dborne.kJl.ffil.,S,Ul 

Tie hy menova lo porIIa iJCI',!hy VZ a plincip kon
110ly Ich i; innost i by bol ako :.1 'tjk:.lIlného orgánu 

.• 
~!ln~ 

Je to novy prvok. o ktorom sa v súčasnych sta
novách nič nehovorí. Viaceri chcú všetky OZ spoji! 
do väčších celkov - regiónov a spojiť to so záni· 
kom OZ. Návrhy na ich vznik vychádzajú z geogra
fickych pomerov alebo adm inistrativneho členenia 
Slovens~a. Do sť pOchybujem o úprimnosti tychto 
snáh, lebo aj najväčši propagátori tychto myši ie
nok radi lielajli v malych Ilbl:Jstiach. Napriek tOOlU 
si myslím, že región'! budti vznika! na principe eko
nomicke j vyltodnost i a sna tly vytvor i! velké sú!až-

I né celky. v ktorych sa dajú liSkJf nízke koeficienty. 

Ich postavenie je potlebné legislatívne upravi! J 


; z<lkolvi! v stanovách. Pri existujúcich regiónoch mi 

boli touto činnosťou zaťažované orgány, ktoré majú I ch'iba jasná organizačná štr uktúra, šlalúl J aj oni 
iné poslanie. 

4. Ústredná dozorná rada 
Tento orgán by aj naďalej bol najvyššim autonóm

nym kontrolným orgánom. Menovať a hodnotiť jej 
prácu podla tejto schémy by malo VZ SZ CHPH. 

5. Postavenie prezidenta 
Za sedem rokov funk cie prezidenta som si vyoo

ču l dos! kritiky a sem-tam i nejakú pochvalu . 'Naj
častejšie mi vyčíta li tú skutočnos!, ,le prezident je 
.,mäkký". Vera bolo rád typu: .. Musíte byť tvrdý.". 
.,Zoberte poriadny bič." Dokonca, niektorí si myslia, 
že prezident by mal po Slovensku c hodiť s gurome
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musia v plnom rozsahu pOdliehať riadeniu VZ. (Na 

priklad podávanie pretekovych plánova dodržia

vanie noriem a nariadení Zväzu) Riadenie v súčas


nosti prebieha po linke: 

VZ ~ OZ CHPH ~ ZO CHPH. 

Ja navrhujem nasledovne riadenie: 


/ OZCHPH ~ ZO 

VZ ~ regióny 

\.. športové kluby 

O existenCii alebo zániku reg iónov sa dá vyč íla! 

iba z pretekovych plánov OZ a pritom regióny orga· 

nizujú značny počet pretekov, vydávajú vys ledky, or. 
ganizujú vystavy a spravujú financ-ip. NlJtnp ir.h mllsi 
riadiť najvyšši orgán SZ CHPH, lebo pod hlavičko u 
Zväzu vystupujti. 

7. OZ CHPH 
Vera polemík vždy vyvoláva počet č len ov, pri kto· 

rych by malo byť OZ funkcné. Viem. že md počtom 
členov (aj fiktivnym) si zakryvame oči a neraz Io vše· 
obecne vyhovuje. Mám za to, že funkčnos! a akcie
schopnosť sa nedá stanoviť čislom , počtom členov. 
Mal by to upravovať slí!ažny poriad ok. Napriklad: Ob
lastného preteku sa musí zúčastni! x·ty počet čle· 
nov príslušnej oblasti. 

8, Spolupráca v regióne 
Zväz by mal vo svojom stredoeurópskom 

regióne podpisa! zmluvy o spOlupráCi, v klo
rycll by bol zakotveny jej obsah. Takéto doho
rly by sa mali podpísa! s českym. maďarskym. 
Iakúskym a porskýlll zväzom . Môj njvllI je. aby 
sa predstavitelia menovanych zväzov (prezi
dent. predsedOVia komisií) stretli raz ročne 
vždy u iného (napr. pri príleŽitosti národnej vy
stavy) a vymenili si skúsenosti. Doterajši sys
tém , že z prezidia alebo VZ máme niekde ka· 
marátov. s ktorymi komunikujeme. je neper
spektivny. Musí to byť na oficiálnej úrovni 
s presnymi pravidlami 
V čom vidím výhody navrhovaného mode/u: 
1. Presné stanovenie činnosti každého orgá
nu. 
2. Zjednodušenie práce· každý by robil prá
cu, ktorú vie a bol by za ňu plne zodyoved
nv· Kompetencie by sa neprekrývali. Specia
lizácia. 

3. Jeden vrcholný orgán . 
4. Každý čiM by sa mal možnnsf vyjadriť aj k tým 
najdllležitejším otázkam . legislatívne zmeny by 
šli zdola nahor, podl'a potrieb členskej základne 
a nie naopak. 
5. V každom orgáne by boli iba ludia, ktorí chcú 

pracoval'. Nikto by sa zbytočne nehrnul za lunk

ciou, keď by o rok musel dokáza!' čo urobil a ak 

nerobil, tak by končil. 


6. Volených by bolo velmi málo funkcionárov: 

. prezident, viceprezident (naraz) 

- ÚDR 


RNDr. Daniel Dudzik 

Schéma výslavby SZ CHPH: 
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ÚSTHf:I1N,i I)OI.OHN.i HAD,\ 

Stalo sa už tradíciou, že každoročne usporadúvame dražbu potomkov vynikajúcich 
pretekárov l najlepších belgických holubníkov, Velmi vela chovatelov vykazuje 

výborné výsledky práve s týmito holubami. 

40 kusov mláďat od bratov Herbots 

dňa 28. februára 2004 


Lidový dum v Blučíne (pri djarnici Brno-Bratislava) 

Prehliadka holubov od 1.0.00 hod, začiatok dražby o 12.00 hod. Vyvolávacia cena 2.000.

Kč. Usporiadatel si vyhradzuje právo prirážky k vydraženej cene 10%. Pán Filip Herbots 
bude na dražbe prítomný osobne. Prezentácia elektronického konštatovacieho systé
mu BRICON. Možnosť nákupu chovateiských potrieb. Zlosovatelné vstupenky . 
Informácie: Josef Kondrys, Na Hradčanoch 9, 326 OO Plzeň-Koterov, tel. 377243267, 
e-mail: kondrys2@volny.cz.-
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gislatívna rada by zároveň na požiadanie ktorejkof-
VB~ 710~ky'7v;jZII rf)bil~ výklilri všptkyr.h noripm I P.

gislativnu radu by malo menovať VZ a mali by ju 
tvoriť č len ovia svysokym právnym vedomim i funk
cionárskymi skúsenosfami. 

3. Disciplinárna komisia 
Najväčším nešťastím terajších stanov je, že dis

ciplinárnym orgánom je vykonny orgán - prezídium 
i VZ - najvyšší orgá n v medzizjazdovom období. Ťaž 
ko si predstaviť štát, v ktorom by úlohu súdu plnila 
vláda i parlament. Vykonny orgán to zafažovalo a 
bolo to na úkor inej dôležitejŠej činnos ti a VZ je pre 
túto činnos! vermi velkým orgánom. Jednoducho táto 
stanovami stanovená povinnOSť nerobila rados! č le
nom prezídia ani VZ a nenaplnila spokojnosťou ani 
ostatnych členov Zväzu. Disciplinárnymi orgánmi by 
mali byt: 1. st u peň -vybor ZO CHPH, vybor OZ CHPH, 
2. stupeň - vybor OZ CHPH a discip linárna kom isia 
VZ. Uvedené disciplinárne orgány by mali pôsobiť 
proli všetkym členom Zväzu bez rozdie lu . Pri prie' 
stupkoch by si mali byť všetci č lenovia rovni. Ak sa 
orezirJent dopustí priestupku v ZO. ne~h ho mat ú 
[lr<ivo disciplinárne potre stať. Ked odvolací orgjn 
trest potvrdí, musí sa vzda! funkcie. 

Najvyšším disciplinárnym orgánom hy mala byť 

disciplinárna komisia VZ, ktoré by ju menovalo. Mala 
by zasadať 2-krát ročne. Prvýkrát, zhruba mesiac po 
skončení pretekovej sezóny starych holubov a dru
hykrát koncom októbra po skončení sezony mladych 
holubov. Disciplinárne potrestaní i tí, čo boli vyla
dení z pretekov pre technické nedosIatky v s~zóne 
by mali čas sa dovtedy odvolaL Na uveden~ctl 7J

sadnutiach by disciplinárna komisia s defínittvnou 
platnosťou rozhod la a každy prípad definitívne uza
tvorila. 

Disciplinárne konania by sa nepredlžovali. nena
!ahovali a vytvorenim špecializovanej komisie by ne-

tom a kto nerobi podra ich prerJstáv, na mieste ho 
hnerf 7i1strpliť Nikdy som Si1 kromii IIPvyj:1rlroval. 
aby si niekto nemyslel, že si chcem nárokovaf zvy
šenie právomocí. Postavenie prezidenta je dané § 
13 Stanov SZ CHPH (jeden odstavec) a ten hovori 
iba o povinnostiach. Zvyšiť hlas, buchnúť po sto le 
alebo čosi vetovať nie je problémom Správne je to 
iba vtedy, ak sú na to kompetencie a ak kompeten
cie nie sú , svedči lo by to o čomsi inom . Neraz to 
bolo tak, že som nesú hlasil s rozhodnutím prezidia 
alebo VZ, ale rešpektoval som ich rozhodnutia svo· 
jim podpisom. Demokracia je o tom. že platí to, za 
čo je väčšina. V tomto paragrafe navrhujem dopl
niť: ".. poveruje úlohami vykon ny orgán a komisie. 
ktoré nie sú volené." 

Postavenie prezidenta by sa ale meniť nemalo, mal 
by aj naďalej plniť úlohy, ktoré mu stanovi VZ a tak 
by sa malo jeho postavenie aj v hudúcnosti poni
mať. 

_. . 
5. 0dborne.kJl.ffil.,S,Ul 

Tie hy menova lo porIIa iJCI',!hy VZ a plincip kon
110ly Ich i; innost i by bol ako :.1 'tjk:.lIlného orgánu 

.• 
~!ln~ 

Je to novy prvok. o ktorom sa v súčasnych sta
novách nič nehovorí. Viaceri chcú všetky OZ spoji! 
do väčších celkov - regiónov a spojiť to so záni· 
kom OZ. Návrhy na ich vznik vychádzajú z geogra
fickych pomerov alebo adm inistrativneho členenia 
Slovens~a. Do sť pOchybujem o úprimnosti tychto 
snáh, lebo aj najväčši propagátori tychto myši ie
nok radi lielajli v malych Ilbl:Jstiach. Napriek tOOlU 
si myslím, že región'! budti vznika! na principe eko
nomicke j vyltodnost i a sna tly vytvor i! velké sú!až-

I né celky. v ktorych sa dajú liSkJf nízke koeficienty. 

Ich postavenie je potlebné legislatívne upravi! J 


; z<lkolvi! v stanovách. Pri existujúcich regiónoch mi 

boli touto činnosťou zaťažované orgány, ktoré majú I ch'iba jasná organizačná štr uktúra, šlalúl J aj oni 
iné poslanie. 

4. Ústredná dozorná rada 
Tento orgán by aj naďalej bol najvyššim autonóm

nym kontrolným orgánom. Menovať a hodnotiť jej 
prácu podla tejto schémy by malo VZ SZ CHPH. 

5. Postavenie prezidenta 
Za sedem rokov funk cie prezidenta som si vyoo

ču l dos! kritiky a sem-tam i nejakú pochvalu . 'Naj
častejšie mi vyčíta li tú skutočnos!, ,le prezident je 
.,mäkký". Vera bolo rád typu: .. Musíte byť tvrdý.". 
.,Zoberte poriadny bič." Dokonca, niektorí si myslia, 
že prezident by mal po Slovensku c hodiť s gurome
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musia v plnom rozsahu pOdliehať riadeniu VZ. (Na 

priklad podávanie pretekovych plánova dodržia

vanie noriem a nariadení Zväzu) Riadenie v súčas


nosti prebieha po linke: 

VZ ~ OZ CHPH ~ ZO CHPH. 

Ja navrhujem nasledovne riadenie: 


/ OZCHPH ~ ZO 

VZ ~ regióny 

\.. športové kluby 

O existenCii alebo zániku reg iónov sa dá vyč íla! 

iba z pretekovych plánov OZ a pritom regióny orga· 

nizujú značny počet pretekov, vydávajú vys ledky, or. 
ganizujú vystavy a spravujú financ-ip. NlJtnp ir.h mllsi 
riadiť najvyšši orgán SZ CHPH, lebo pod hlavičko u 
Zväzu vystupujti. 

7. OZ CHPH 
Vera polemík vždy vyvoláva počet č len ov, pri kto· 

rych by malo byť OZ funkcné. Viem. že md počtom 
členov (aj fiktivnym) si zakryvame oči a neraz Io vše· 
obecne vyhovuje. Mám za to, že funkčnos! a akcie
schopnosť sa nedá stanoviť čislom , počtom členov. 
Mal by to upravovať slí!ažny poriad ok. Napriklad: Ob
lastného preteku sa musí zúčastni! x·ty počet čle· 
nov príslušnej oblasti. 

8, Spolupráca v regióne 
Zväz by mal vo svojom stredoeurópskom 

regióne podpisa! zmluvy o spOlupráCi, v klo
rycll by bol zakotveny jej obsah. Takéto doho
rly by sa mali podpísa! s českym. maďarskym. 
Iakúskym a porskýlll zväzom . Môj njvllI je. aby 
sa predstavitelia menovanych zväzov (prezi
dent. predsedOVia komisií) stretli raz ročne 
vždy u iného (napr. pri príleŽitosti národnej vy
stavy) a vymenili si skúsenosti. Doterajši sys
tém , že z prezidia alebo VZ máme niekde ka· 
marátov. s ktorymi komunikujeme. je neper
spektivny. Musí to byť na oficiálnej úrovni 
s presnymi pravidlami 
V čom vidím výhody navrhovaného mode/u: 
1. Presné stanovenie činnosti každého orgá
nu. 
2. Zjednodušenie práce· každý by robil prá
cu, ktorú vie a bol by za ňu plne zodyoved
nv· Kompetencie by sa neprekrývali. Specia
lizácia. 

3. Jeden vrcholný orgán . 
4. Každý čiM by sa mal možnnsf vyjadriť aj k tým 
najdllležitejším otázkam . legislatívne zmeny by 
šli zdola nahor, podl'a potrieb členskej základne 
a nie naopak. 
5. V každom orgáne by boli iba ludia, ktorí chcú 

pracoval'. Nikto by sa zbytočne nehrnul za lunk

ciou, keď by o rok musel dokáza!' čo urobil a ak 

nerobil, tak by končil. 


6. Volených by bolo velmi málo funkcionárov: 

. prezident, viceprezident (naraz) 

- ÚDR 


RNDr. Daniel Dudzik 

Schéma výslavby SZ CHPH: 
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Stalo sa už tradíciou, že každoročne usporadúvame dražbu potomkov vynikajúcich 
pretekárov l najlepších belgických holubníkov, Velmi vela chovatelov vykazuje 

výborné výsledky práve s týmito holubami. 

40 kusov mláďat od bratov Herbots 

dňa 28. februára 2004 


Lidový dum v Blučíne (pri djarnici Brno-Bratislava) 

Prehliadka holubov od 1.0.00 hod, začiatok dražby o 12.00 hod. Vyvolávacia cena 2.000.

Kč. Usporiadatel si vyhradzuje právo prirážky k vydraženej cene 10%. Pán Filip Herbots 
bude na dražbe prítomný osobne. Prezentácia elektronického konštatovacieho systé
mu BRICON. Možnosť nákupu chovateiských potrieb. Zlosovatelné vstupenky . 
Informácie: Josef Kondrys, Na Hradčanoch 9, 326 OO Plzeň-Koterov, tel. 377243267, 
e-mail: kondrys2@volny.cz.-
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NAPÍSALI STE NMI {ÓJ 

Jaroslav Benka z OZ CHPH Bardejov píše: Výhradu mám aj k minimálnemu počtu nasa
Chcem zaujať postoj k digitalnym hodinam dzovaných holubov na pretek - 150 kusov holu

Benzing Computer clock Hlavne k hlave VI. od bov nasadených v NS. Neviem, kto s tým vy
stavcu 10. Pretekového poriadku. Po jella no šiel, ale je to nerozumné. Navrhovate/' si určite 
velizacii, ktora vstúpila do platnosti 1. 4. 2001, nevšimol ekonomickú situáciu krajiny, ktorá ma 
sú to najkomplikovanejšie hodiny, aké sa do negativny dopad na chovaterov poštových ho
posia/ku konštatovanIU poštových holubov vy lubov Myslíte si, že vačšina chovatelov bude 
mysleli. Pýtam sa, čo to bol za chytrak, čo vy stavy chovaných holubov zvyšovat? Nebudú. 
myslel tento doplnok P P Kto týmto hodinám a Ba prave naopak, budú ich znižovar Pýtam sa, 
hlavne paskam po vytlačeni nedôveruje. nech budu chovatelia potom dochádzať 20 - 30 km 
sa jasne vyjadrí cestou spravodaja, o čo mu alebo aj via c, aby v NS nesadíli 150 holubov 
ide. aby so pochopili aj ostatní chovatelia, kto Radšej nenasadia holuby I To sa netýka majet
rí tomu nerozumejú. Odkedy holubarim. VŽdy ných, solventných chovatelov Kolko nás po ta
platJIo, že páska z hodín je pomocný doklad ple kýcllto opatreniach zostane? Paclnú ZO a po 
vyplnenie kontrolného listu . nich aj OZ CHPH. Navrhujem toto opatrenie čo 

Všetko sa vyvíja. mení, všade sa zavádza najskôr zrušil: kým nebude neskom .. . " 
nova technika ple riclllejšie spracovanie dat a 
lidajav a tieto hod/fJ'I boli vyrobené a skonštru Pán Benka vyslovil aj ďalšie otázky, ktoré 
ované prave z tohto dôvodu. V poslednej dobe uvádzame v skrátenej podobe: 
kvôli komplikovanemu vyllOdnocovaniu ich ve/a 1. Prečo pNí traja chovatelia v majstrovstve 
chova telo v ani nechce otvárat'. Otvarante je OZ Cr/PH musia zasielať pretekovu doku
overa pracnejšie ako u STB a Elektročasov a mentáciu na sekretariát SZ CHPH ku kon
pritom prave tieto hodiny sa pred ma1l1pulaciou tIOIe, keď sa neumiestnia do 15 miesta v MS? 
istene samonastavitel'ným kódom, ktori sa piše 2. Chcel by som, aby ste vysvetlili pOŽivanie 
do protokolu O zatvarani hodín. Ak sa tak robí, pásmových výsledkov. Načo sa dajú použiť 
je počas preteku nemožne do hodín zasa/lovať a Čl icll vydávanie musí tyl' uvedené 
ani zmeniť údaje na páske. v pretekovom pláne? 

Pli otvarani Ilodín sa k času zoblazenom na 3. Navrhujem, ahy v spravodaji boluverejňova
displeji zada číslo gumíčky, Po doplnení kódu ný ponukový cenník tlačív. ktoré ZO CHPH 
farby a pnraclení číSiel gumičiek k časom sa potrebuje 13010 by dobré, keby to vychadza
paska vytlačí a udaje z nej sa pre píšu do kon Io 'I PI vom alebo poslednom čisle . 

trolneho listu. Nakolko na uzkej paske je málo 4. Prečo je potrebné nahlasovať počty holubov 
miesta, tak je ju potrehne nalepiť na kancelár na NP už vo februári? 
sky papier formátu A4 a dopísať tidaje o holu 5. Žiad[]m, aby ste nekomopromisne zaujali 
bovi Pýtam sa. načo nám je taký zložity a zdi postoJ k wepré1ve holubov na Np aby sa nám 
Ilavý postup? Veď paska platí iba spoločne nestalo to. čo vlani pri preprave holubov do 
s kontrolným listom a zo zapísaného času je Kalina nad Rýnom. Bude nám vrátený pre
ihneď jasné, o ktorého holuba ide. Vie si vôbec platok za prepravu holubov na tento pretek? 
niekto predstavit: aby atlét okrem štartovného 
čisla musel mať na sebe všetky potrebné úda Pán Benka vo svojom rozsiahlom liste (6 
je ? Každý podla štanovného čisla vie získať strán) nastolil viacero otázok ktoré iste zauji
potrebné údaje. Takto z najkvalitnejšich a naj majú a trápia široku chovatel'skú verejnost'. Na 
zabezpečenejších hodín robime najzložitejšie, niektoré by som mu vedel odpovedať otázky 
komplikované a chovatelia ovela radšej pouzijú su však smerované viacerým zodpovednym 
Elektročasky, STB či Benzingy funkcionárom ktori iste budu chcieť reagovať . 

Žiadam vás preto, aby ste to sp. Kurekom My radi uverejnime všetky odpovede názory a 
vysvetli/I . Prečo to tak je ? Navrhujem, aby sa pripomienky v nasledujucom čísle. 
tento bod lipine uušil. RNDr. Daniel Dudzik 
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Dňa 3, januára 2004 oslávil významné životné jubileum 50 
rokov tajomník ZO Bardejov, 6-násobný majster ZO, S-násobný 
majster OZ Bardejova verký milovník poštových holubov 

pán Jozef Bednár z Komárova. 
Všetko najlepšie, vera zdravia, šfastia. rodinnej pohody a mno

ho úspechov vchove poštových holubov Ti prajú chovatelia ZO 
CHPH Bardejov 

S hlbokým zármutkom oznamujeme hOlubárskej verejnosti, že dňa 9_12_ 2003 
vo veku 61 rokov nás opustil ve"mi dobrý chovater a kamarát 

pán Marko Stanislav 
Členovia ZO CHPH Zeleneč 

r -ozNAMY cuo~~mUiM- J 

i . .-.""""' " .... __ ......, ___ ~,. . l- -~- ., ~.. . . l - - ,.' . .... " f . i . ,. ,t; . ..Io. · , ...4 • ir 

V januári sa dožil 40 rokov nádejný cho
oslávi dňa 18. februára 2004 dlhoroč
Krásneho životného jubilea 80 rokov 

vater 

ný funkcionár a posudzovater 
 Lubomír Dravecký 

pán Bachratý Michal. z Hôrky. K tomuto jubileu 
šetkO najlepšie, hlavne 

mu všetko najlepšie . ~\~::"
vera zdravia. šfastia 

vera šfastia, zdravia a , 5ľ~~~ a dobrý dolet mu 

. prajú chovatelia 
 chovaterských úspechov ~~h, 


•
 praje priater zVerkej. \"ZO Zeleneč . 

• Z vjžnych zdlavotnych dôvodov predJm chov poš
tových holubov. ktoré pochjdzajli z holubov pp. Kupču, 

• Predám konštotovacle hodiny Benzing CC bez tla Lenčeho a Krampa G. z Nemecka. Sú to MeullemJns
čiarne a elektornický systém Bricon - nový , nepou Janssen holuby. Zjroveň predjm konštatovacie hodiny 
žitý na 200 holubov. Cena dohodou tel. 05 2/ STB a 15 kusov budnikov s roštami Cena dohodou Tel 
7745447 . 09 02/720230. 052/7752178. mob. 0905/7 85516 po 16,00 hod. 
• Z rodinných dôvodov predám lacno vefmi vykon né • Kúpim zachovalé o spofahli vé konštatovac ie hodiny 
poštové holuby: chovné páry oko aj jednotlivé H a Ha, STB alebo EleklročJs za primeranú cenu . Milan Mazu
taktiež tohoročné mladé, ktoré majú preletené trate ož rek, T<ltran ská 5, 059 01 Spišskj Belá. 
po Prahu. Holuby su z osvedčeného 50-ročného cho  • Prijímam objednjvky no predaj mljdat 2004 línie 
vu, pochádza júceho z chovu p. Vladimira Prochjzku , p Janssen, Meulem<lns. Klak/M:ícho/-Jan A<lrden, Van
Mikulu Jozefa a p Jurečka Oldricha z Bohumína. hee. BraJkhuls. V<llIbru;me/Hermes/ - Clerin x, Soo nt 
Holuby sú vermi vykonné . najma na slredné a dlhé tra  jes, Desmel-Malhijs. Bostljn, Schellens /Franz Poemll 
te . Záujemci môžu prísl osobne na výber do Žiliny alebo -Fabry. Espt, Calfys Posledné výsledky v OZ Spišskj 
môžem ich aj osobne doručil . nakolko železnica oni pošta Nov:í Ves rok 2002 - 4. miesto v OZ a rok 2003 gene
nič živé neprepravUle. Zjroveň predjm aj konštatovacie rMny majster OZ (2 miesto krátke trate, l . miesto stred
hodiny značky Elektročas . Vefmi spofahlivé. Milan Ros né trale, 3. miesto dlhé trate) . Ziskal som 14 cien (1 . 
sak, Pod Vinicou 14, OtO 04 Žilina 4, teL 041/7233730 3. miesto) v OZ z jednotlivých pretekov Vladimír Ver
• Vyrjbom kožené pÚZdro na vše lky typy konšlatova narský, Zelená 32. 053 14 Spišský $tvrtok. tel 0905/ 
cích hodin o z<lsielam ich na dobierku Tel. 0904/279085 915936 alebo 053/4 598237 
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NAPÍSALI STE NMI {ÓJ 

Jaroslav Benka z OZ CHPH Bardejov píše: Výhradu mám aj k minimálnemu počtu nasa
Chcem zaujať postoj k digitalnym hodinam dzovaných holubov na pretek - 150 kusov holu

Benzing Computer clock Hlavne k hlave VI. od bov nasadených v NS. Neviem, kto s tým vy
stavcu 10. Pretekového poriadku. Po jella no šiel, ale je to nerozumné. Navrhovate/' si určite 
velizacii, ktora vstúpila do platnosti 1. 4. 2001, nevšimol ekonomickú situáciu krajiny, ktorá ma 
sú to najkomplikovanejšie hodiny, aké sa do negativny dopad na chovaterov poštových ho
posia/ku konštatovanIU poštových holubov vy lubov Myslíte si, že vačšina chovatelov bude 
mysleli. Pýtam sa, čo to bol za chytrak, čo vy stavy chovaných holubov zvyšovat? Nebudú. 
myslel tento doplnok P P Kto týmto hodinám a Ba prave naopak, budú ich znižovar Pýtam sa, 
hlavne paskam po vytlačeni nedôveruje. nech budu chovatelia potom dochádzať 20 - 30 km 
sa jasne vyjadrí cestou spravodaja, o čo mu alebo aj via c, aby v NS nesadíli 150 holubov 
ide. aby so pochopili aj ostatní chovatelia, kto Radšej nenasadia holuby I To sa netýka majet
rí tomu nerozumejú. Odkedy holubarim. VŽdy ných, solventných chovatelov Kolko nás po ta
platJIo, že páska z hodín je pomocný doklad ple kýcllto opatreniach zostane? Paclnú ZO a po 
vyplnenie kontrolného listu . nich aj OZ CHPH. Navrhujem toto opatrenie čo 

Všetko sa vyvíja. mení, všade sa zavádza najskôr zrušil: kým nebude neskom .. . " 
nova technika ple riclllejšie spracovanie dat a 
lidajav a tieto hod/fJ'I boli vyrobené a skonštru Pán Benka vyslovil aj ďalšie otázky, ktoré 
ované prave z tohto dôvodu. V poslednej dobe uvádzame v skrátenej podobe: 
kvôli komplikovanemu vyllOdnocovaniu ich ve/a 1. Prečo pNí traja chovatelia v majstrovstve 
chova telo v ani nechce otvárat'. Otvarante je OZ Cr/PH musia zasielať pretekovu doku
overa pracnejšie ako u STB a Elektročasov a mentáciu na sekretariát SZ CHPH ku kon
pritom prave tieto hodiny sa pred ma1l1pulaciou tIOIe, keď sa neumiestnia do 15 miesta v MS? 
istene samonastavitel'ným kódom, ktori sa piše 2. Chcel by som, aby ste vysvetlili pOŽivanie 
do protokolu O zatvarani hodín. Ak sa tak robí, pásmových výsledkov. Načo sa dajú použiť 
je počas preteku nemožne do hodín zasa/lovať a Čl icll vydávanie musí tyl' uvedené 
ani zmeniť údaje na páske. v pretekovom pláne? 

Pli otvarani Ilodín sa k času zoblazenom na 3. Navrhujem, ahy v spravodaji boluverejňova
displeji zada číslo gumíčky, Po doplnení kódu ný ponukový cenník tlačív. ktoré ZO CHPH 
farby a pnraclení číSiel gumičiek k časom sa potrebuje 13010 by dobré, keby to vychadza
paska vytlačí a udaje z nej sa pre píšu do kon Io 'I PI vom alebo poslednom čisle . 

trolneho listu. Nakolko na uzkej paske je málo 4. Prečo je potrebné nahlasovať počty holubov 
miesta, tak je ju potrehne nalepiť na kancelár na NP už vo februári? 
sky papier formátu A4 a dopísať tidaje o holu 5. Žiad[]m, aby ste nekomopromisne zaujali 
bovi Pýtam sa. načo nám je taký zložity a zdi postoJ k wepré1ve holubov na Np aby sa nám 
Ilavý postup? Veď paska platí iba spoločne nestalo to. čo vlani pri preprave holubov do 
s kontrolným listom a zo zapísaného času je Kalina nad Rýnom. Bude nám vrátený pre
ihneď jasné, o ktorého holuba ide. Vie si vôbec platok za prepravu holubov na tento pretek? 
niekto predstavit: aby atlét okrem štartovného 
čisla musel mať na sebe všetky potrebné úda Pán Benka vo svojom rozsiahlom liste (6 
je ? Každý podla štanovného čisla vie získať strán) nastolil viacero otázok ktoré iste zauji
potrebné údaje. Takto z najkvalitnejšich a naj majú a trápia široku chovatel'skú verejnost'. Na 
zabezpečenejších hodín robime najzložitejšie, niektoré by som mu vedel odpovedať otázky 
komplikované a chovatelia ovela radšej pouzijú su však smerované viacerým zodpovednym 
Elektročasky, STB či Benzingy funkcionárom ktori iste budu chcieť reagovať . 

Žiadam vás preto, aby ste to sp. Kurekom My radi uverejnime všetky odpovede názory a 
vysvetli/I . Prečo to tak je ? Navrhujem, aby sa pripomienky v nasledujucom čísle. 
tento bod lipine uušil. RNDr. Daniel Dudzik 
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Dňa 3, januára 2004 oslávil významné životné jubileum 50 
rokov tajomník ZO Bardejov, 6-násobný majster ZO, S-násobný 
majster OZ Bardejova verký milovník poštových holubov 

pán Jozef Bednár z Komárova. 
Všetko najlepšie, vera zdravia, šfastia. rodinnej pohody a mno

ho úspechov vchove poštových holubov Ti prajú chovatelia ZO 
CHPH Bardejov 

S hlbokým zármutkom oznamujeme hOlubárskej verejnosti, že dňa 9_12_ 2003 
vo veku 61 rokov nás opustil ve"mi dobrý chovater a kamarát 

pán Marko Stanislav 
Členovia ZO CHPH Zeleneč 

r -ozNAMY cuo~~mUiM- J 

i . .-.""""' " .... __ ......, ___ ~,. . l- -~- ., ~.. . . l - - ,.' . .... " f . i . ,. ,t; . ..Io. · , ...4 • ir 

V januári sa dožil 40 rokov nádejný cho
oslávi dňa 18. februára 2004 dlhoroč
Krásneho životného jubilea 80 rokov 

vater 

ný funkcionár a posudzovater 
 Lubomír Dravecký 

pán Bachratý Michal. z Hôrky. K tomuto jubileu 
šetkO najlepšie, hlavne 

mu všetko najlepšie . ~\~::"
vera zdravia. šfastia 

vera šfastia, zdravia a , 5ľ~~~ a dobrý dolet mu 

. prajú chovatelia 
 chovaterských úspechov ~~h, 


•
 praje priater zVerkej. \"ZO Zeleneč . 

• Z vjžnych zdlavotnych dôvodov predJm chov poš
tových holubov. ktoré pochjdzajli z holubov pp. Kupču, 

• Predám konštotovacle hodiny Benzing CC bez tla Lenčeho a Krampa G. z Nemecka. Sú to MeullemJns
čiarne a elektornický systém Bricon - nový , nepou Janssen holuby. Zjroveň predjm konštatovacie hodiny 
žitý na 200 holubov. Cena dohodou tel. 05 2/ STB a 15 kusov budnikov s roštami Cena dohodou Tel 
7745447 . 09 02/720230. 052/7752178. mob. 0905/7 85516 po 16,00 hod. 
• Z rodinných dôvodov predám lacno vefmi vykon né • Kúpim zachovalé o spofahli vé konštatovac ie hodiny 
poštové holuby: chovné páry oko aj jednotlivé H a Ha, STB alebo EleklročJs za primeranú cenu . Milan Mazu
taktiež tohoročné mladé, ktoré majú preletené trate ož rek, T<ltran ská 5, 059 01 Spišskj Belá. 
po Prahu. Holuby su z osvedčeného 50-ročného cho  • Prijímam objednjvky no predaj mljdat 2004 línie 
vu, pochádza júceho z chovu p. Vladimira Prochjzku , p Janssen, Meulem<lns. Klak/M:ícho/-Jan A<lrden, Van
Mikulu Jozefa a p Jurečka Oldricha z Bohumína. hee. BraJkhuls. V<llIbru;me/Hermes/ - Clerin x, Soo nt 
Holuby sú vermi vykonné . najma na slredné a dlhé tra  jes, Desmel-Malhijs. Bostljn, Schellens /Franz Poemll 
te . Záujemci môžu prísl osobne na výber do Žiliny alebo -Fabry. Espt, Calfys Posledné výsledky v OZ Spišskj 
môžem ich aj osobne doručil . nakolko železnica oni pošta Nov:í Ves rok 2002 - 4. miesto v OZ a rok 2003 gene
nič živé neprepravUle. Zjroveň predjm aj konštatovacie rMny majster OZ (2 miesto krátke trate, l . miesto stred
hodiny značky Elektročas . Vefmi spofahlivé. Milan Ros né trale, 3. miesto dlhé trate) . Ziskal som 14 cien (1 . 
sak, Pod Vinicou 14, OtO 04 Žilina 4, teL 041/7233730 3. miesto) v OZ z jednotlivých pretekov Vladimír Ver
• Vyrjbom kožené pÚZdro na vše lky typy konšlatova narský, Zelená 32. 053 14 Spišský $tvrtok. tel 0905/ 
cích hodin o z<lsielam ich na dobierku Tel. 0904/279085 915936 alebo 053/4 598237 
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• Ján Pirožek. 05976 Rakusy 121, tel G52/4526790 
hlási 03·2403·0004 
• Ján Homola, 966 52 Tekovská Breznica Č. 336 
hlási: 02-CZ0142·1146. 02CZ0168· 770, 03-0909
1243 
• Jozef Horák, 96652 Tekovská Breznica Č. 744, 
tel. 045/6861225 hlási 02-06-7233.03-1906-0919. 
03-2506-0043. 03-2702-0762, 02·32-7465 
• Dušan Brodziansky, Nábrežná E847, 968 01 Nová 
Baňa hlási: 02-19-5976, 03-1801-0469. 02-24-5679 
• Peter Debreceni, Partizánska 876, 980 55 Kleno
vec. tel. 047/5484338 alebo 0903/486586 Illási 01
27-3644, 010610335, 99-214991, 00-24-5087. 
00-04-4607,01-17-4562,01-20-8422,03-0000
0390, 03-HUN50-34664, 03-DV442-01308 
• Chovate!' z Českej republiky. obec Lenešice, mo
bil 723/347818 hlási 01-05-4987 (kružok ~a [avej 
nohe) 
• Ondrej Gancarčlk. 05935 Batizovce 118. tel. 052/ 
7752259 hlási: 99-09-2594, 00-14-11599. 95-25
0048.01-24-5374,02-27-1941.02-23-4744,02-13
8038. 03-2803-0025 
• Pavel Prášek. Rašov 166, 013 51 Predmier, tel. 
0903/549199 hlási vorne lietajúce holuby: 03-2204
0613, 03-CZ0200-262, 03-CZ087-511. 03-CZ173
882. Majitelia nech sa ohlásia alebo zašlú preukazy 
od rodových krLižkov. 
• Ing Miroslav Gašpar, Čajkovského 46. 017 08 Tr
nava. tel 033/5332736 alebo 0904/609312 hlási: 03
2003·0797 03·2004-0382, 03-0902-0603, 03
1608-1464,03-2507-0419 
• Ján Gontkovič, Par1izánska 697/65, 058 01 PO
prad hlási 00-27 -2140 (čierny) 
• Fedor Hazucha. Mlynská 15, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, tel. 044/5524285 hlasl. 02-24-8099, 03
1411-451 
• Dušan Papaj, PloWn 86, 031 01 Liptovský Miku
laš. tel. 0905/644492 Illási 03-2503-1165 
• Jozef Lelole. Pod čerešňami 2, 911 01 Trenčin, tel. 
0905/461554 hlási 02-23-2366, 02-09-4863, 02-11
7615.02-10-7381,02-11-3517.03-12030158.03
1410-0544,03-1205-0030,03-1406-1841,03-0909
0113.03-1406-0980,03-1701-1443.03-1206-0271. 
03-2307-0305. 03-1202-0373. 03-1903-0805. 03
1407-0784. 01-CZ0142-1060, 02-CZOI95-821, 99
PL0196-2695. 02-PL0382-3159 
• Anton Csurma. 900 67 Láb C 176. tel. 0341 
7790376 hlási 03-0203-0867, 03-0203-0892. 03
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0203·0987. V prípade. že sa o ne majitef neprihlási 
do dvoch týždňov po oznámeni v spravoaajl, daru· 
jem holuby chovatefovi, ktorý o ne prejaví záujem. 
• Štefan Janíček, 023 41 Nesluša 13, mob. 0903/ 
531457 hlási: 98-22-1273 
• Vojtech Habiňák, Such3 hora 13, 060 01 Kežma
rok hlási 03-2001-1392 H, 2002·RO-534023 H. 
• Martin Kredatus, Skalnatá 227,05952 Velká Lom
nica, tel. 052/4561281 hlási: 03-0305-1077, 03
PL0238-12525,03-PL0234-3163,99-PL0264-9968, 
02-PL0238-2178, 02-154360, 01-28-1731, 01-28
5983, 01-28-4448 
• František Kubík, 05934 Spišská Teplica 458 hlá
si 03-55M-628. 02·PL028-139, 03-PL0264-11375, 
03-PL0265-13785, 03-PL0261-3112 
• Viktor Kuna, 053 13 Letanovce. Štúrova 111/24, 
tel. 053/4491276 hlási: 97-26-2316, 98-28-5275, 
00-20-0342. 0116-7933, 01-CZ053-864, 02-22
1759,02-14-6158,02-26-3980,02-32-6805,02-28
1648, 03-1904-0877, 03-1702-0048, 03-2501
0460. 03-23080373 
• Marián Rešulík, Podhorská 650/55, 987 01 Pol
tár, tel. 0903/922088 hlási zaletené holuby: 00-03
6129, 03-2403-0189, 03-3205-0010, HUNG 2003
10-79056. HUNG 2003-03·49136. Hradá holuby: 02
32-2741, 2742, 2655, 2747, 03-3208-0203, 0204, 
0206,0207.0209,0210,0214,0216,0217,0218, 
0228, 0230, 0231, 0233, 0237, 0240, 0241, 0242, 
0243, 0245, 0248. 0249, 0259, 0260 
• Stanislav Jacenko. 05902 Slovenska Ves 122 hlá
si: 03-2302-0306. 03-2203-0826, 03-2903-0284, 
02-01-01907,02-14-10062 
• Hlásim volne lietajúce holuby 01-PL 198-4789 A, 
OOPL-DtRBY-186821, 03-2702-0875, 03CZ0271
699. Mob. 0905/785516 
• Michal Roncák, Nové Hory 4, 985 42 Velké Dlav
ce hlási verne lietajúce 110luby 01-30-2442, 99-25
3399, 01-14-4421,00-23-0050, HUNGOI-23-37341, 
03-5115604 HUNG. 00-RO-080244, 03-RO-243129 
• Anton Rapčan, Klokočova 732, 981 01 Hnúšťa 
upresňuje hlásenie holuba z IS Č. 06/2003. Hláse
ným holubom je 03-M55-630 a ďakuje za vypLišťa
nie holubov p. Jaroslavovi Mikušovi z Považskej 
Bystrice 
• Milan Mazurek. Tatranská 5,05901 Spišská Belá 
hlási 03-2803-1335. 03-2205-0376. 03-2205
0222. 03-2903-0615. 00-PL0345-7756. 00-PL218
22462, 01-26-3500, 99-31-0882, OO-HUNG
2036231, 97 -CZ030-4304, 98-30-0721, 02
PL0230-4206. 03-PL0232-13441, 03-UU8738 

VERSELE-LAGA, BELGICKO svetová jednotka vo výžive poštových holubov 

ZOOPRODUKT s. r. O 


Športová 382, Velké Orvište 

pri Piešťanoch 


tel.: 033/7746522 

tel/fax: 033/7746507 
mobil: 0905618990 


lp. Mockol 

email: zooprodukt@kios.sk 


ponúka 

GRITY 
... 	 červenobiely s muš!'ami, Neo-grit, Colu mbi 

s morskou riasou, drtené morské mušle, 
Biobloc, Natur bloc, Pickstein - červený a 
biely, Pigeon grit (15 Sk/l kg s DPH) 
N o v I n k a Anti-coctidioze grit 

VITAMíNOVÉ PRíPRAVKY, 

LIEČiVÁ - MINERÁLNE LÁTKY 

(LABO FABRY, COLUMBINE, 

VERSELE-LAGA) 

... Carmllle & Bio Carni, Digestal, Bio extract, 


Combi-mix, Recup-Iyt, Vita, Aminovital, 
Thee-tea. Form-oll Form-mix, hlienový 
prášok, Carlsbádsalz, Supervit, Supra 
elexír + Ginseng, pivné kvasnice, glukóza 
+ vitamíny, Ferti-oil, Herba mix, spray proti 
parazitom, CelovIt B, Wilovbook tee, Ideal 
poils, Super Forma, Forma Tropfen, Ideal 
Badesalz, Biochol. Omniform, Fortalyt, 
Orovital, Vitamix, Dextrotonic, Ectospray, 
Dynergon Q 10, Ecocure 

II d , 

, - ----- - - ---,
I 	ODBERNÝ KUPÓN FIRMY ZOO PRODUKT I 
I Meno, priezvisko: ..... 	 I 
I .. ..... .... I 
I Adresa 	 I 

I ........... .. . ..... ...... .. .... . .. I 
I I 
L .~,:,:,~ ':':':': .= :~_:_:,,~'':':':':'':':':':=~~...J 

EXTRUDOVANÉ KRMIVÁ 
... Energy-corn, Succes-corn, Carot-corn, 

Herba-corn, Levu-corn 

ZMESY PRE HOLUBY 
... Z/R STANDARD, VERSELE ZUCHTE & 
RE 

ISE UNIVERSAL PAN, JUNIOR EXTRA, 
VERSELE ZUCHT- UND JUNGTAUBEN 
PAN OHNE MAIS, VERSELE HIRN 
MISCHUNG 1, 2, 3, PAN 1, 2, 
WEIBCHEN-SIEGERMISCHUNG TOTAL. 
DRAPA-WM, WITWER-FUTTER 
OSTRICHTUNG, SUPER WITWER 
SONDERKLASSE, CLASSIC, SUPER DIÄl 
SÄUBERUNGSFUTTER, DIÄT 
SÄUBERUNG PAN, MAUSER SPEZIAL 
SUPER ENERGO EXCLUSIV, 
RENNFUTER, ZUCHT UND REISE 
OPTIMAL, BAYERN MISCHUNG, 
JUNGTAUBEN OPTIMAL, 
MAUSER SUPER OPTIMAL, WINTER 
OPTIMAL, REISE JOCKSCH 2010 

EXTRUDOVANÉ GRANULE 
... 	 Zucht plus, Reise plus, Mauser plus, 

Germy plus, Winter plus, Super winter 
plus, Diät-Säubering Plus, Junior plus 

SEMENÁ 
... 	 proso (4 druhy), ovos (3 druhy), kukurica 

(3 druhy), hrach (3 druhy), slnečnica (3 

druhy), vika, peluška, pchánka, bôb, 
lesknica, konope, mungo fazu!'a, karely, 
milo, dari, arašidy a iné 

DOPLNKY 
... hniezda (hlinené, plastové), výstet'ky do 

hniezd, napájačky, gritníky, krmitka 
(drevené, plastové, vdovské), sedačky, 
prepravky. vajíčka, Bianco - podlažná 
beloba, deZinfekčné prostriedky, 
šampóny a iné 

Čo nemajú inde, nájdete u nás 
- najlepšie ceny 

každý mesiac čerstvý tovar 
- zlavy pre členov klubu Versele-Laga 
- žiadajte legitimaciu a katalóg zdarma 

- tovar zasielame aj poštou 

mailto:zooprodukt@kios.sk
http:7615.02-10-7381,02-11-3517.03-12030158.03
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• Ján Pirožek. 05976 Rakusy 121, tel G52/4526790 
hlási 03·2403·0004 
• Ján Homola, 966 52 Tekovská Breznica Č. 336 
hlási: 02-CZ0142·1146. 02CZ0168· 770, 03-0909
1243 
• Jozef Horák, 96652 Tekovská Breznica Č. 744, 
tel. 045/6861225 hlási 02-06-7233.03-1906-0919. 
03-2506-0043. 03-2702-0762, 02·32-7465 
• Dušan Brodziansky, Nábrežná E847, 968 01 Nová 
Baňa hlási: 02-19-5976, 03-1801-0469. 02-24-5679 
• Peter Debreceni, Partizánska 876, 980 55 Kleno
vec. tel. 047/5484338 alebo 0903/486586 Illási 01
27-3644, 010610335, 99-214991, 00-24-5087. 
00-04-4607,01-17-4562,01-20-8422,03-0000
0390, 03-HUN50-34664, 03-DV442-01308 
• Chovate!' z Českej republiky. obec Lenešice, mo
bil 723/347818 hlási 01-05-4987 (kružok ~a [avej 
nohe) 
• Ondrej Gancarčlk. 05935 Batizovce 118. tel. 052/ 
7752259 hlási: 99-09-2594, 00-14-11599. 95-25
0048.01-24-5374,02-27-1941.02-23-4744,02-13
8038. 03-2803-0025 
• Pavel Prášek. Rašov 166, 013 51 Predmier, tel. 
0903/549199 hlási vorne lietajúce holuby: 03-2204
0613, 03-CZ0200-262, 03-CZ087-511. 03-CZ173
882. Majitelia nech sa ohlásia alebo zašlú preukazy 
od rodových krLižkov. 
• Ing Miroslav Gašpar, Čajkovského 46. 017 08 Tr
nava. tel 033/5332736 alebo 0904/609312 hlási: 03
2003·0797 03·2004-0382, 03-0902-0603, 03
1608-1464,03-2507-0419 
• Ján Gontkovič, Par1izánska 697/65, 058 01 PO
prad hlási 00-27 -2140 (čierny) 
• Fedor Hazucha. Mlynská 15, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, tel. 044/5524285 hlasl. 02-24-8099, 03
1411-451 
• Dušan Papaj, PloWn 86, 031 01 Liptovský Miku
laš. tel. 0905/644492 Illási 03-2503-1165 
• Jozef Lelole. Pod čerešňami 2, 911 01 Trenčin, tel. 
0905/461554 hlási 02-23-2366, 02-09-4863, 02-11
7615.02-10-7381,02-11-3517.03-12030158.03
1410-0544,03-1205-0030,03-1406-1841,03-0909
0113.03-1406-0980,03-1701-1443.03-1206-0271. 
03-2307-0305. 03-1202-0373. 03-1903-0805. 03
1407-0784. 01-CZ0142-1060, 02-CZOI95-821, 99
PL0196-2695. 02-PL0382-3159 
• Anton Csurma. 900 67 Láb C 176. tel. 0341 
7790376 hlási 03-0203-0867, 03-0203-0892. 03
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0203·0987. V prípade. že sa o ne majitef neprihlási 
do dvoch týždňov po oznámeni v spravoaajl, daru· 
jem holuby chovatefovi, ktorý o ne prejaví záujem. 
• Štefan Janíček, 023 41 Nesluša 13, mob. 0903/ 
531457 hlási: 98-22-1273 
• Vojtech Habiňák, Such3 hora 13, 060 01 Kežma
rok hlási 03-2001-1392 H, 2002·RO-534023 H. 
• Martin Kredatus, Skalnatá 227,05952 Velká Lom
nica, tel. 052/4561281 hlási: 03-0305-1077, 03
PL0238-12525,03-PL0234-3163,99-PL0264-9968, 
02-PL0238-2178, 02-154360, 01-28-1731, 01-28
5983, 01-28-4448 
• František Kubík, 05934 Spišská Teplica 458 hlá
si 03-55M-628. 02·PL028-139, 03-PL0264-11375, 
03-PL0265-13785, 03-PL0261-3112 
• Viktor Kuna, 053 13 Letanovce. Štúrova 111/24, 
tel. 053/4491276 hlási: 97-26-2316, 98-28-5275, 
00-20-0342. 0116-7933, 01-CZ053-864, 02-22
1759,02-14-6158,02-26-3980,02-32-6805,02-28
1648, 03-1904-0877, 03-1702-0048, 03-2501
0460. 03-23080373 
• Marián Rešulík, Podhorská 650/55, 987 01 Pol
tár, tel. 0903/922088 hlási zaletené holuby: 00-03
6129, 03-2403-0189, 03-3205-0010, HUNG 2003
10-79056. HUNG 2003-03·49136. Hradá holuby: 02
32-2741, 2742, 2655, 2747, 03-3208-0203, 0204, 
0206,0207.0209,0210,0214,0216,0217,0218, 
0228, 0230, 0231, 0233, 0237, 0240, 0241, 0242, 
0243, 0245, 0248. 0249, 0259, 0260 
• Stanislav Jacenko. 05902 Slovenska Ves 122 hlá
si: 03-2302-0306. 03-2203-0826, 03-2903-0284, 
02-01-01907,02-14-10062 
• Hlásim volne lietajúce holuby 01-PL 198-4789 A, 
OOPL-DtRBY-186821, 03-2702-0875, 03CZ0271
699. Mob. 0905/785516 
• Michal Roncák, Nové Hory 4, 985 42 Velké Dlav
ce hlási verne lietajúce 110luby 01-30-2442, 99-25
3399, 01-14-4421,00-23-0050, HUNGOI-23-37341, 
03-5115604 HUNG. 00-RO-080244, 03-RO-243129 
• Anton Rapčan, Klokočova 732, 981 01 Hnúšťa 
upresňuje hlásenie holuba z IS Č. 06/2003. Hláse
ným holubom je 03-M55-630 a ďakuje za vypLišťa
nie holubov p. Jaroslavovi Mikušovi z Považskej 
Bystrice 
• Milan Mazurek. Tatranská 5,05901 Spišská Belá 
hlási 03-2803-1335. 03-2205-0376. 03-2205
0222. 03-2903-0615. 00-PL0345-7756. 00-PL218
22462, 01-26-3500, 99-31-0882, OO-HUNG
2036231, 97 -CZ030-4304, 98-30-0721, 02
PL0230-4206. 03-PL0232-13441, 03-UU8738 

VERSELE-LAGA, BELGICKO svetová jednotka vo výžive poštových holubov 

ZOOPRODUKT s. r. O 


Športová 382, Velké Orvište 

pri Piešťanoch 


tel.: 033/7746522 

tel/fax: 033/7746507 
mobil: 0905618990 


lp. Mockol 

email: zooprodukt@kios.sk 


ponúka 

GRITY 
... 	 červenobiely s muš!'ami, Neo-grit, Colu mbi 

s morskou riasou, drtené morské mušle, 
Biobloc, Natur bloc, Pickstein - červený a 
biely, Pigeon grit (15 Sk/l kg s DPH) 
N o v I n k a Anti-coctidioze grit 

VITAMíNOVÉ PRíPRAVKY, 

LIEČiVÁ - MINERÁLNE LÁTKY 

(LABO FABRY, COLUMBINE, 

VERSELE-LAGA) 

... Carmllle & Bio Carni, Digestal, Bio extract, 


Combi-mix, Recup-Iyt, Vita, Aminovital, 
Thee-tea. Form-oll Form-mix, hlienový 
prášok, Carlsbádsalz, Supervit, Supra 
elexír + Ginseng, pivné kvasnice, glukóza 
+ vitamíny, Ferti-oil, Herba mix, spray proti 
parazitom, CelovIt B, Wilovbook tee, Ideal 
poils, Super Forma, Forma Tropfen, Ideal 
Badesalz, Biochol. Omniform, Fortalyt, 
Orovital, Vitamix, Dextrotonic, Ectospray, 
Dynergon Q 10, Ecocure 

II d , 

, - ----- - - ---,
I 	ODBERNÝ KUPÓN FIRMY ZOO PRODUKT I 
I Meno, priezvisko: ..... 	 I 
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I I 
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EXTRUDOVANÉ KRMIVÁ 
... Energy-corn, Succes-corn, Carot-corn, 

Herba-corn, Levu-corn 

ZMESY PRE HOLUBY 
... Z/R STANDARD, VERSELE ZUCHTE & 
RE 

ISE UNIVERSAL PAN, JUNIOR EXTRA, 
VERSELE ZUCHT- UND JUNGTAUBEN 
PAN OHNE MAIS, VERSELE HIRN 
MISCHUNG 1, 2, 3, PAN 1, 2, 
WEIBCHEN-SIEGERMISCHUNG TOTAL. 
DRAPA-WM, WITWER-FUTTER 
OSTRICHTUNG, SUPER WITWER 
SONDERKLASSE, CLASSIC, SUPER DIÄl 
SÄUBERUNGSFUTTER, DIÄT 
SÄUBERUNG PAN, MAUSER SPEZIAL 
SUPER ENERGO EXCLUSIV, 
RENNFUTER, ZUCHT UND REISE 
OPTIMAL, BAYERN MISCHUNG, 
JUNGTAUBEN OPTIMAL, 
MAUSER SUPER OPTIMAL, WINTER 
OPTIMAL, REISE JOCKSCH 2010 

EXTRUDOVANÉ GRANULE 
... 	 Zucht plus, Reise plus, Mauser plus, 

Germy plus, Winter plus, Super winter 
plus, Diät-Säubering Plus, Junior plus 

SEMENÁ 
... 	 proso (4 druhy), ovos (3 druhy), kukurica 

(3 druhy), hrach (3 druhy), slnečnica (3 

druhy), vika, peluška, pchánka, bôb, 
lesknica, konope, mungo fazu!'a, karely, 
milo, dari, arašidy a iné 

DOPLNKY 
... hniezda (hlinené, plastové), výstet'ky do 

hniezd, napájačky, gritníky, krmitka 
(drevené, plastové, vdovské), sedačky, 
prepravky. vajíčka, Bianco - podlažná 
beloba, deZinfekčné prostriedky, 
šampóny a iné 

Čo nemajú inde, nájdete u nás 
- najlepšie ceny 

každý mesiac čerstvý tovar 
- zlavy pre členov klubu Versele-Laga 
- žiadajte legitimaciu a katalóg zdarma 

- tovar zasielame aj poštou 

mailto:zooprodukt@kios.sk
http:7615.02-10-7381,02-11-3517.03-12030158.03

